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Juan Costa inaugura

, les reformes al

j Parador de Turisme

de Benicarló

D'estiu: Tórnen els
Tafaners amb més
'xafarderios' que mai

Eduard Forés presentador
de la Gala de la Carxofa
anirà a la presó
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L'Ajuntament dona per resqlt

TEXT: redacció

FOTOS: lIuïsagarcia

L'Ajuntament de Beni
carló es va veure obligat
finalment a obrir l'últim tram
del Passeig Marítim en el
seu encreuament amb l'a
vinguda Marquès de Beni
carló amb la finalitat de
resoldre l'interrogant d'on
procedien les aigües fecals
que desembocaven a la
platja el Morrongo de la ciu
tat, una de les dos que van
ser guardonades amb la
bandera blava. A pesar que
al principi es va indicar la
possibilitat d'introduir un
robot pel clavegueram que
pogués detectar la pro
cedència d'aquesta aigua,
finalment sembla que no va
a ser necessari, així ho
explicava el regidor d'obres
i serveis del consistori beni
carlando, Francisco Flos
qui confiava que amb
aquestes excavacions es
poguera donar per conclòs
el problema.

Tot i haver intentat evitar
aquesta alternativa, la d'o
brir el carrer per les molès
ties que podia causar als
turistes en ple mes de juliol,
el consistori. es va veure
obligat a fer-ho atès que el
volum dels abocaments i
les seues conseqüències,
és a dir, la pudor que
aquests provocaven havien
tornat a ser notables i,
paral'lelament s'havien tor
nat a produir les queixes
per part dels banyistes.
Flos comentava que "es
tracta d'un problema que
s'arrossega des de fa
temps" ja que "s'h~ detectat
que feia temps que anava
fluint l'aigua per allí baix" i
assegurava que "estem

intentant trobar una solució
definitiva", pel que deia a
meitat setmana que "una
vegada obrim del tot
aquesta àrea canalitzarem
aquestes aigües a la cano
nada de les aigües fecals;
vam considerar que, d'a
questa manera, el proble-

ma s'haurà solucionat". Tot
sembla indicar que una
bretxa en una de les cano
nades que travessa la zona
de la plalja podria ser la
causant dels abocaments ,
ja que s'ha localitzat una
fugida que abocava en un
dels col'lectors de pluvials

de la platja. De moment,
per a resoldre interrogants
la brigada municipal junta
ment amb els tècnics de
l'empresa Sorea realitzaran
un seguiment de la canalit
zació amb la finalitat de
confirmar l'avaria. Des del
consistori, s'afirma que l'ori
gen de l'avaria és fortuït i
les seves repercussions
han estat majors degut al
fet que durant els mesos
d'estiu augmenta la pobla
ció. A més, el regidor adjunt
de l'Ajuntament, afegia que
el problema de la no eva
cuació ràpida de les aigües
ve donat en gran mesura
pel fet que "existeixen
diverses empreses que
estan per sota del nivell
freàtic realitzant les seves
obres i enviant aigua al
col·lector de pluvials que, a
la seua vegada, es
col'lapsa i provoca una
retenció d'aigües que
acaba produint possible
ment un trencament interior
en aquesta zona".

Per altre costat, l'edil d'o
bres i serveis ressaltava
que actualment arriba a l'e
missari el doble d'aigua de
la qual arribava l'any passat
per aquestes dates i que
des d'aquelles dependèn
cies se senten desbordats.
Segons Flos, això és degut
en gran mesura als aboca
ments d'aigües que s'estan
fent per part de dues
empreses constructores
que estan actuant en la
zona de l'auditori i els vol
tants del carrer Sever
Ochoa, pel que dilluns al
matí "es van parar les
obres , frenant d'aquesta
manera, l'abocament d'ai
gües fins que no se solucio
ne la problemàtica", no
obstant, afegia Flos que
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l'abocament de fecals al Morrongo
"ells saben que l'aboca
ment d'aquestes aigües a
la xarxa de pluvials està
prohibit, per tant, se'ls ha
fet un advertiment". Segons
advertia Flos dilluns pas
sat, "en un termini de 48
hores o 72 com a màxim
podria quedar canalitzada
l'aigua i solucionat el pro
blema". Tot i així encara

quedava estudiar si s'opta
ria per "deixar que l'aigua
de les dutxes i dels renta
peus s'aboqués directa
ment a la platja, fent desa
parèixer, d'aquesta mane
ra, la canonada" ja que
havien de ser els tècnics
els que es pronunciaren.
En aquest sentit, comenta
va que "si en el cas de pro-

duir-se un temporal, l'aigua
es duu part de la sorra, la
reposarem i ja està, però
no deixarem que tornin a
produir-se aquests aboca
ments". Una vegada recu
perada la normalitat, es tor
narà a hissar la bandera
blava, que l'alcalde va
ordenar retirar la setmana
passada davant els resul-

tats obtinguts de les analíti
ques de l'aigua. Precisa
ment des de l'ajuntament
s'ha informat que els resul~

tats de les analítiques de
l'aigua practicats durant els
últims dies "retornen el
nivell òptim de qualitat a les
aigües de la platja més
emblemàtica de Benicarló".

El Consorci debatrà al setembre l'al-legació socialista
contra l'adjudicació de la gestió dels residus sòlids

oberts pel Seprona a causa
de problemes relacionats
amb els abocaments de
residus sòlids. Segons el
president de l'entitat, "tan
prompte haja passat el
mes d'agost, ens posa·
rem per a planificar el
programa de treball i per
què s'engeguen les dues
actuacions previstes".

Després dels petits canvis
esdevinguts a conséqüèn
cia deia celebració de les
eleccions municipals, el
consorci de residus de la
zona 1 va tornar a consti
tuir-se la setmana passada
incorporant .·les modifica
cions pertinènts quant als
representants en l'òrgan de
la comissió CIe govern que
presideix Jaime Mundo.
L'acte, que va· tenir 1I0è en
l'Ajuntament de, Benicarló, .
va comptar amb la presèn
cia de nombrosos alcaldes i
representan.ts municipals.

La sessió matinal va

c.omençar amb l'aprovació per
unanimitat dels assistents de
l'acta de la sessió anterior,

. mentre que en una segona reu
nió es va cònstituir de fOrlna
definitiva el nou consorci que
comptarà com a representants
de la Generahtat a Jorge lmn
parero i Jorge Traver, mentre
que com p01taveu de la Dipu
tació està Vicent Aparici.

D'aquesta manera, la
comissió estarà composa.
da pel president del consor
ci Jaime Mundo Alberto, i
els Vicepresidents, Jorge
Lamparero, Vicent Aparici
Moya i Evaristo Martí. A

més la comissió comptarà
amb cinc vocals tres del
grup Popular i dos del grup
Socialista, és a dir, Andrés
Martínez, Manuel Ferreres,
Antonio Querol, Antonio,
Uuc i Josep Manel Bordas.
Així mateix, s'inciGurà un
representant de Conselle
ria, en aquest cas, Jorg.e
Traver.

En el cas dels secretaris,
interventors i tresorers no hi AHegacions socialistes
ha canvis. Així doncs, més Quant a les crítiques socia
enllà dels canvis en' els Iistes per l'última adjudica
nomenaments, l'única ció de la gestió dels residus
modificació transcendental sòlids urbans a la UTE for
en l'estructura s'ha produït mada per Teconma- Ecode
amb .l'entrada d'un repre- co i Azahar Environment,
sentant socialista' més din- Mundoexplicava que
tre de la comissió de "s'haurà de reunir la
govern de l'àrea 1 del con- . comissió de govern i d'a·
sorci. El president; Jaime cord amb l'informe que·
Múrtdo, mostrava la seva . es presente, s'arribarà a,
satisfacció després de la un acord que s'haurà d'e· ¡

constitució de l'organisme i levar a la seua vegada al.
ressaltava que el dels resi- . ple del consorci amb la.
dus sòlids és una qüestió '·finalitat' de prendre la
que "preocupa a tots els. decisic> adequada"..
ajuntaments tant grans Murido oonfia en celebrar al .
com petits", petò especial- setembre la reunió perti
ment als petits~ ja que l'lent.
alguns tenenex¡Sèdients
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L'Ajuntament facilita recanvis per als mosquers

TEXT: redacció

L'Ajuntament de Benicarló
en col'laboració amb la
Consellería d'Agricultura,
Pesca i Alimentació facilita
als propietaris de xalets i
masies de camp situats en
els límits de la zona citríco-

la, en les quals existeixen
arbres susceptibles de ser
atacats per la mosca de la
fruita (Ceratitis capitala
Wied), recanvis per als
paranys atraients de feme
lles. D'aquesta manera des
de l'administració es pretén
miijançant la seva col'loca-

ció en els arbres contribuir
a la reducció de la població
de la plaga.
Aquest sistema ja ha estat
provat en arbres aïllats din
tre de zona citrícola amb
resultats satisfactoris. Per
això, es considera que la
seva extensió a xalets i

masies de camp contribuirà
també a reduir la mateixa.
La recollida dels recanvis
s'efectua des del passat
dilluns a la Cambra Agrària
local de Benicarló.

Benicarló celebrarà el 15 d'agost el Festival
Carxofa Sound amb l'actuació de Kiko Veneno

de 6 euros en venda anticipada i 9
euros en taquilla, se celebrarà en la
pista annexa del pavelló poliesportiu
a partir de les 10 de la nit del pròxim
15 d'agost, una data que es preveu
alterar en futures edicions amb la
finalitat de desvincular el certamen de
les festes patronals.

TEXT: noemíOmS

Oferir un espai de música alternativa i
independent és l'objectiu del Festival
Carxofa Sound que el pròxim dia 15
estrena la seva marxa a Benicarló. El
festival organitzat per un conjunt de
pubs de la ciutat, aposta per la músi
ca popular aglutinant diversos gène
res musicals es concretarà amb l'ac
tuació del grup pop Doctor Divago, la
formació de ska reggea Ki Sap i el
plat fort, la barreja de flamenc i pop
de Kiko Veneno que ha intervingut
amb gran èxit en l'última edició del
Esparrago Rock. La iniciativa que ha
contat amb el suport logístic de l'ad
ministració local, compta amb un
pressupost proper als 12.000 euros i
ha rebut el recolzament econòmic
d'entitats com la caixa rural i el Con
sell Rector de la Carxofa de Benicar
ló.
La filosofia del festival és, d'una
banda, promoure els artistes que amb

·a.o~oo.. oo·e/oUio,
. f . , .~.'

.. o

una trajectòria independent s'hagen
desmarcat del sentit més estrictament
comercial de la música. D'~ltra

banda, el Carxofa Sound intenta
impulsar grups valencians que hagen
editat disc durant l'any i hagen acon
seguit una bona acceptació.
A pesar de l'excel'lent carta de pre
sentació, el novell festival aspira a
diferenciar-se de la resta de certà
mens musicals vists fins el moment,
per això es combinarà amb activitats
paral'leles com per exemple degusta
ció de carxofa, producte de denomi- i

nació d'origen a Benicarló o la
instal'lació d'una zona dedicada a les
ONG i associacions juvenils i de
voluntariat. D'aquesta manera, es
pretén incentivar l'associacionisme
entre el públic més jove.
Així mateix es comptarà amb un petit
mercat musical format per discogràfi
ques i distribuïdores musicals valen
cianes.
El concert amb una entrada al preu
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Talita •••••••• Falsos conceptes

El gran centre comercial de
Benicarló amaga moltes de
les mentides clàssiques del
sistema econòmic i polític
vigent. Desvetllar-les totes
suposaria dur a terme una
sèrie d'estudis que l'ampli
tud de la col.laboració no
permet. Malgrat tot, una
breu anàlisi d'un parell d'i
dees que s'han generalitzat
entre la ciutadania pot
resultar molt aclaridor.

El primer gran concepte
és aquell que afirma que un
gran centre d'aquestes
característiques beneficia
els interesos del consumi-

dor final per l'impuls d'una
major competència. Res
més lluny de la veritat.
Aquest tipus de superfícies
comercials afavoreix una
concentració ascendent en
la propietat dels mitjans de
distribució dels béns de
consum que clarament ten
deix a l'oligopoli. Això supo
sa la centralització en molt
poques mans d'un excessiu
poder per a establir preus
de compra i venda, és a dir,
un atac frontal al princjpi de
lliure competència i a les
famoses curves d'oferta i
demanda sobre les que es

sostenen gran part dels
fonaments argumentals del
capitalisme.

Només cal observar les
macro-fusions dels gran
hipermercats per a corrobo
rar que el benefici no arri
barà tan fàcilment al darrer
consumidor.

Una segona noció es
refereix a les famoses onze
sales de cinema. Els
amants d'aquest art confia
ven en l'extens ventall de
possibilitats que s'oferiria
per a tenir assegurat el
gaudi cinematogràfic. Greu
errada, ja que l'experiència

ha demostrat i demostra
que la major part de la pro
gramació oferida prové de
la mateixa factoria i regular
ment s'anuncien només
una determinada ciase de
pel.lícules amb característi
ques semblants.

Aquesta circumstància
l'allunya completament
d'allò que és cultura i el
converteix en un centre de
propagació i legitimació d'u
nes formes de vida que no
necessàriament haurien de
ser les nostres.

Ignorància
Açò de les clavegueres i el
seu contingut és que dóna
per a molt. Les declara
cions dels polítics de torn,
davant la inusitada i provo
cativa olor de la merda
sobreixint a la plaija del
Morrongo serveix per a tota
mena de comentaris.
Sobretot quan aquests d'un
dia per a l'altre són contra
dictoris. Quantes excuses
per a un problema tan vell.
Per què serà que ens fiem
poc dels polítics que volen
dissimular així la seua
ignorància?

En aquest cas la palma
se l'emporta el regidor
d'empreses concessionà
ries (BLOC), senyor Ferrer,
que darrera una patinada
en fa una altra. Primer va
dir si era un problema de
bombes, després un pro
blema de manteniment, del
manteniment que una

empresa havia de fer i que
suposadament no va fer,
després de connexions
il· legals i ara, per fi Oa ho
veurem), diu si ha estat un
trencament d'una canalitza
ció de la claveguera que
anava a parar a la xarxa de
pluvials. Però el que ja fa
vessar el got, és quan afir
ma, davant els miijans de
comunicació, que el líquid
que s'aboca a la mar des
de la planta de l'emissari
surt prou net. No sé el que
ell entendrà per prou net,
però sí a allò (les aigües
brutes de tot arreu) que
arriba a la planta li fan un
filtrat, que no eliminat, dels
sòlids més grans en sus
pensió, triturant-los (com si
fos una mena de desen
greixat), i al "mejunge" que
queda, li fiquen clor per
matar els "bitxets" orgànics
de la merda, poca cosa

canviem.
Els contaminants tant

orgànics com inorgànics,
que porta eixe brevatge
segueixen igual d'intactes i
van a parar, intactes, a la
mar. Això sí, uns metrets
més lluny i passant a la
cadena tròfica de la qual
formem part nosaltres. Per
què un es pregunta, si fóra
tan net el que surt, per a
què necessitaríem una
depuradora amb tanta
urgència?

Senyor regidor, caldria
que s'informarà millor
abans de parlar d'aquestes
qüestions. No caiga en el
parany fàcil de carregar les
culpes en els altres, encara
que tinguen la seua part de
culpa. Certament el que ara
tenim a Benicarló, vosté ho
ha heretat, i ja en té prou
de sortir-se'n com pot
(alguns altres del seu partit

han optat per amagar el
cap sota l'ala com els
estruços).

Almenys se li ha de
reconèixer valentia i decisió
per enfrontar-se a les
coses complicades, i això
no abunda excessivament
en el nostre espectre polític
municipal.

Si vol un consell, és de
bades, el seu partit va tin
dre regidors de Medi
Ambient que no es mosse
gaven la llengua i el
podrien aconsellar molt bé.
Segurament ells coneixen
de bona ma els íntríngulis
de tot aquest afer. A veure
si els apreta. I per cert, el
regidor de Medi Ambient,·
company de vostè, què en·
pensa de tot això? Sembla
que està "missing".
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Se yora
III

arcla
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 394.

TEXT: ellector

Tot i la meua ignorància
sobre el tema de la s~tma

na, avui aniré directe al gra,
sense perdre temps ni
diners en l'assumpte. Ara
resulta que estem llançant
tones i tones de merda
(prou d'eufemismes cursis
de l'estil "abocaments
fecals") al bell mig d'una
platja on oneja(va) una
mentidera bandera blava.
La primera conclussió és
ben lògica i cau pel seu
propi pes: això de les ban
deres blaves és l'engany
del rap. Ens han volgut
vendre la platja del Morron
go (Morongo segons
alguns cartells) com l,In

exemple a seguir, però tot
hom sap -almenys els del
poble- que sempre ha estat
una platja bruta, amb
algues pertot arreu, tros
sets de quitrà per la sorra i
ben prop de grans desai
gües que llancen a la mar
aquelles coses que ningú
no vol. Com que es veu
que amb tot això no n'hi
havia prou, ara apareix un
vessament gris i pútid que
ha fet córrer tothom com si
portessen un coet al ces.
Amb una rapidesa de refle
xos desconeguda fins ara,
el nostre primer regidor,
que curiosament també és
diputat autonòmic, va pren
dre la salomònica però
encertada decisió de des
penjar la bandera blava del
seu pal perquè la conside
rava indigna de les aigües
d'aquell indret. AI mateix

temps, la regidora de Turis
me i el regidor de Medi
Ambient, van cedir tot el
protagonisme a l'alcalde,
que va agafar el bou per les
banyes i es va erigir en por
taveu de tothom i de totdon.
L'únic que va dir alguna
cosa va ser el flamant regi
dor d'empreses conces
sionàries -regidoria de pa
sucat amb oli, que diria el
gran Tolito- que va decidir
canviar d'empresa.

Aquest ja comença a tre
ballar. Però la cosa que
més m'ha agradat ha estat
la segona mesura que s'ha
pres, i que ha consistit a
aixecar un petit envà a la
mateixa sortida del col'lec
tor a la manera d'aquells
que es fan als nínxols dels
cementiris quan el taüt amb
el seu ocupant ja ha pres

"Quina emoció!,
podria retrans

metre-ho alguna
de les televi

sions locals de
la zona,

això del robot"
possessió del seu lloc de
repòs definitiu. Sensacio
nal. No sé com s'acabarà
tot plegat, però es veu que
han fet una descoberta
aclaridora. Jo, particular
ment, estic pendent d'eixe
robot amb càmera incorpo
rada que ha d'endinsar-se
per la canonada a fi i efec
te de descobrir el presump-

te causant de la malifeta.
Quina emoció! Ho podria
retransmetre alguna de les
televisons de la zona, amb
comentaris de tots els polí
tics implicats, així com un
comentari tècnic dels
inventors de l'artefacte. Per
a acabar amb el tema de la
setmana, he notat que el
portaveu del grup socialista
no ha dit res. Cent dies de
cortesia? A vore si algú
aprén.

Com quasi sempre que
la té, Tolito té tota la raó.
Moltes vegades els conte
nidors estan p'lens, sobretot
perquè la gent posa ens
envasos de plàstic sense
esclafar-los, amb la qual
cosa resulta que els conte
nidors grocs estan més
plens d'aire que de deixa
lles. Com bé ens suggereix
l'autor, les pàgines del
repulsiu Crònica de Beni
carló haurien de servir per
a altres coses que no siga
l'autobombo i la propagan
da electoral.

Quan he llegit a la pàgi
na cinc el titular "Moliner a
Canal 9", he pensat que en
nostre exdiputat anava a
fer un programa la canal
autonòmic, bé de modera
dor, d'entrevistador o de
comentarista polític. Però
no.

Tot i la dubtosa qualitat
gràfica de les reproduc
cions fotogràfiques de la
seua publicació, no hi ha
dubte que el profit que en
treuen és molt elevat. Per
exemple, la foto de la por
tada és la mateixa que apa-

reix a la pàgina dos, però
ampliada. De la mateixa
manera, em preguntava pel
propietari de la mà que no
deixa vore part de la cami
sa del regidor Domingo que
trobem a la pàgina cinc. He
passat fulla i ho he desco
bert a la pàgina set: el sen
yor Borràs assenyalant un
punt indeterminat mentre
que Redorat se'n riu,
Domingo escolta amb cara
de preocupació i Marzal,
com sempre, per lliure.
Aquestes actituds dels polí
tics locals són la reacció a
l'afirmació de senyor
Borràs segons la qual "la
carretera de Càlig és
objectiu prioritari". Redo
rat pensa: "no me la
pegaràs". Domingo rumia:
"i si és veritat?". Marzal té
massa legislatures al
damunt i ja no es creu res
del que diuen els polítics.

Comunicat del Bloc. Es
queixen de la manera que
s'ha obert el centre comen
cial de Palau. Almenys
tenen punts de vista dife
rents al Pp.

L'ESPIFIADA DE LA SET
MANA.
Per què el pelegrí no ens
ho conta tot? Com va res
pondre l'andalús al qual un
xiquet se li va tirar baix del
llit? Per què no ens diu,
amb la seua experiència,
quina és la millor marca de
cerveses per fer clares?

Què li donen de menjar
per vuit eures perquè con
sidere que li estan pegant
una clavada?
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Els comerços de Benicarló surtiran al carrer

TEXT: noemíoms

Una trentena de comerços
integrants de la va Unir de
*Comerços *i *Serveis de
Benicarló trauran els seus
productes al carrer el prò
xim dia 3 d'agost. Serà en
el carrer major, just en el
centre històric i per als via
nants de la ciutat, on mit
jançant unes carpes de s'o
ferirà genero de tot tipus,
des de roba d'home, dona
o nens, passant per *bijute
ria, sabates i altres comple
ments.
Segons explicava la presi
denta de la Unió de

Comerços, Maria Luisa
Martínez, esta campanya
"fa set anys que la tenim en
el cap", però "amb la pre
paració d'altres campanyes
i la falta de temps l'hem
anat deixant abandonada".
Martínez advertia que es
tracta d'una campanya que
beneficia a tots, clients i
compradors, ja que "t'evites
fer stokage en la campanya
i la gent té la possibilitat de
comprar a preus irrisoris
peces de qualitat, no sal
dos".
La campanya que tindrà la
primera edició aquest diu
menge 3 d'agost "està pen-

sada per a fer-se dues
vegades a l'any", pel que
podria repetir-se aquest
hivern.

CENTRE COMERCIAL
La iniciativa coincideix amb
la recent obertura del cen-

tre comercial i d'oci Costa
de Azaha~ un centre que
segons alguns comerciants
de la ciutat ja ha començat
a comportar les primeres
repercussions negatives
per al petit comerç.

Juan Costa inaugura les obres d'ampliació i reforma
del Parador de Turisme de Benicarló

TEXT: noemíOmS

El Secretari d'Estat de
Comerç i Turisme, Juan
Costa, acompanyat d'Ana
Isabel Mariño, Presidenta
Consellera Delegada de la
xarxa Paradores, va inaugu
rar dilluns les obres d'am
pliació i reforma del Parador
de Turisme de Benicarló.
L'establiment que va obrir
les seves portes en 1938 ha
ampliat els seus serveis
amb la incorporació de cinc
noves habitacions i una
zona de gimnàs solàrium.
Uns treballs que han supo
sat una inversió de 4,68
milions d'euros. Durant la
primera fase, que va signifi
car el tancament de la ins
tal'lació hotelera durant cinc
mesos, es treballà sobre les
zones comunes i les 65
habitacions de la zona sud,
quedant l'ampliació

d'instal'lacions, re ubicació
d'algunes d'elles i renovació
de tancaments de la resta
de la instal'lació per a la
segona fase de l'obra.
Quant a la decoració, realit
zada per l'equip tècnic de
Paradores, ha suposat un
canvi en la imatge de l'esta
bliment, molt més integrat
en l'entorn i augmentant la
lluminositat del recinte.
En aquest sentit, s'ha volgut
dotar el Parador de Benicar
ló d'un ambient Mediterrani
on l'art també s'erigeix en
protagonista gràcies als gra
vats de Ginovart, les litogra
fies de Mompo o els dos
Clavés penjats a la zona de
menjador.
En l'exterior, s'ha optat per
un enorme jardí amb espè
cies autòctones, amb una
piscina i grans zones ajardi
nades, a més de la zona
expressament dissenyada

per a nens.
El Parador té un índex d'o
cupació anual del 66% men
tre que en la temporada
estival supera el 90% d'ocu
pació, amb un 62% de
clients de procedència
nacional, mentre que entre
els estrangers destaca el
turista francès, seguit de l'a
lemany i el britànic.
Paradores està immers en
un pla de modernització que
contempla l'adequació de

l'estàndard de qualitat de
tots els seus establiments.
Les inversions realitzades
fins el moment s'eleven a un
total de 141,5 milions d'eu
ros, havent afectat al 66%
dels establiments. A Caste
lló està prevista la posada
en funcionament del Para
dor de Morella, situat en
l'antic Convent de San Fran
cisco, del Segle XII.
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Cartes a la directora

Senyora directora,
Darrerament estan aparei
xent amb profusió escrits
als mitjans de comunicació
locals en què es manifesta
obertament una gran dis
conformitat amb l'actitud del
BLOC per no haver assolit
un "pacte de progrés" amb
el PSOE local.
Sembla ser -fins i tot sem
bla ser que queda molt
"progre" dir-ho- que els
únics culpables que el sen
yor Mundo continue sent
alcalde de Benicarló són els
nacionalistes. M'agradaria
també que hom reflexionara
sobre quin ha estat el paper
dels socialistes en tot
aquest afer.
De moment (i si m'equivoco
demano disculpes per
davant) ningú ha desmentit
les afirmacions de José
Luis Guzman en què asse
gurava que se'ls va dema
nar, per començar a parlar,

que els socialistes se'n
feren càrrec de la regidoria
d'Urbanisme, concretament
es va parlar del senyor San
chez.
També s'ha comentat (i si
m'equivoco també demano
disculpes) que se'ls va ofe
rir als nacionalistes la possi
bilitat de tenir l'alcaldia
durant els dos primers anys
de la legislatura. És a dir,
els del BLOC farien dissab
te i els socialistes ensenya
rien com ha quedat la casa
de bé.
El PSOE no ha estat tan
exigent en altres llocs per
arribar a pactar. No cal
recordar tot l'afer de Madrid
on sí que és cert que als
d'lzquierda Unida se'ls va
oferir una quota de poder
molt desproporcionada als
resultats electorals. O el
que ha passat a Vinaròs, on
han fet alcalde el líder d'un
grup pretesament indepen-

Sra. directora de la Veu:
Quan encara no han passat
ni els cent dies de cortesia
que hom acostuma a deixar
a qualsevol persona que
comença a desenvolupar
un càrrec, des de l'editorial
de La Veu de Benicarló es
carrega sense contempla
cions contra el nou equip
de govern pel lamentable
desgavell de la plalja del
Morrongo.

No ha pensat ningú que
encara són responsables
de tots els embolics que
tenim a la nostra ciutat els
membres de l'anterior con-

dent que ha tret... tres regi
dors.
Potser siga hora de
començar a preguntar-se si
realment els socialistes
volien de veritat un govern
de progrés o no. Perquè tal
vegada tot siga una actitud

sistori ? A qui no se li ha
sentit obrir la boca ha estat
al senyor'alcalde" capficat
com dei..i"'estar en els seus
viatges à València ... però
em sembla prematur
començar criticar l'actitud
dels nous regidors a la pri
mera de canvi. El temps,
crega-s'ho, acabarà per
posar les coses al seu lloc.
Ocasions hi haurà en els
propers quatre anys d'en
trar a valorar l'actuació de
tots.

Vicent G.

ben maquiavèlica que
només pretenga cremar
tant com es puga el BLOC
de cara a les properes elec
cions.

Joan Soto

Condemnen Eduard Forés, presentador de la
Gala de la Carxofa, a un any de presó '1

,}
TEXT: redacció

El Jutjat Penal número 5 de
València ha condemnat l'ex
presentador de Canal 9
Eduard Forés a complir un
any de presó per enregis
trar en vídeo les relacions
sexuals que va mantindre a

la seua casa amb una
menor de 16 anys a l'octu
bre del 2001.
Sobre això, la sala conside
ra que l'acusat sí que sabia
que era menor d'edat,
encara que ho negara, per
ell mateix va reconèixer que
quan la va veure per prime-

ra vegada li va dir que apa
rentava 20 anys.
D'altra banda, assenyala
que el delicte d'utilització de
menors per a elaboració de
material pornogràfic, pel
qual ha estat condemnat,
queda provat perquè és evi
dent que Forés buscava

"satisfer els seus desitjos
sexuals i no els de la jove,
al marge que esta consenti
ra" la gravació, el que és a
més irrellevant, atés que
era menor edat.
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Editorial ••••••••••••••
Una"qüestió de bandera ... higiènica

Bandera Blava, ara 1<;1 fiço,
ara la lIevQ, ara la torno a
ficar, ara; la, torhh'ia(:':
Aquesta setmana ha estat
divertida quant a declara
cions polítiques, lIevant~1i

ferro a la cosa, ,i declara'"
cions ,de veins i turistes
continuant les seues, més
que assenyades, queixes
sobre la' porqueria del
Mbrrongo, Resultat:' van
obrir un tros del paviment al
final del Pàsseí.g Marítim i ja
diuen que han trobat el pro-

blama,;; Sorprén la rapidesa
com han localitzat el lloc on

""·f6ta'dà'r pèr a trobar el supo
sat trencament de la clave
guera que deixava anar la
merda a la xarxa de piu·
vials, O és qUe ho devien
saber des de fa temps i ara
nóhan tingut més remei
que ficar-li solució? De tota
manera, que, la merda
xorre, de tant en molt, per la
xarxa de pluvials, no és una
cosa que ve d'ara, ja fa
anys que està passant,

norMés cal anar darrera el '
parador i comprovar-ho, I
per allí no hem vist cap pala
foradant Serà que com allò
no es veu, no cal fer tant dà
calendari,

I per cert, algun polític no
va afirmar que el problema
era que fallaVen les bom
bes d'impulsió que empen
ten la merda cap a l'emis
sari? O és que ara ja 'no
deuen fallar? Quina cosa
més estranya!

La veritat, no ho veiem

gens clar. Més encara quan
les analítiques' de les
aigües de la plalja, tot i
xorrar la merda, han estat
sortint bé durant aquest
període, I ens sorprén que
ja tenen previst tornar a his
sar la Bandera Blava ben
aviat, quins miracles,

A alguns llocs els fa falta
una bona dosi d'higiene i
igualment a alguns una
mica, prou, d'higiene men
taL

Tafaners d'estiu ••••••••••••
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PASSATGE SANT BLAI N, 2

1, El dia 15 d'agost, la que acudiran a Benicarló, des diferents nacionalitats que l'època en què ha ambientat
Mare de Déu d'agost concre- d'ara en avant, meca de l'a- ens visiten, Si feu una volta l'acció de la peHícula,
tament, se celebrarà la prime- vantguarda musical, per parti- per la, ciutat trobareu, per 5, El Pelegrí Emmasca
ra edició çlel~Carxofa Sound, cipar en, el Carxofa Sound, exemple, un Edificio Nepal, rat ha tornat a partir a la recer
un megaf~stival de música L'adaptació ha tingut en un Edificio Kenia, una plaça ca de noves aventures que
que fagocita en nom del més compte els més minims Marràqueix." contar~nos durant els¡ mesos
insigne referent cultural de' la detalls:. quan Juan Costa, 4, Però sabem que tot no d'hivern, Té un neguit el xicot,
ciutat La cosa serà presenta- nosequè de Turisme a són flors. i violes: des de la set- una inquietud que el duu a
da en roda de premsa' per Madrid, 'i la, directora general mana passada a la platja del patejar els camins de la Espa
JLG, el nou regidor de cultura, de Paradores, que visitaven Morrongo està filmant-se l'úl~ ña profunda, tan e?<òticaper a
És evident que nous aires les instaHacions, van descó- tima versió de la /nvàsí¿de/s nosaltres com Papua-Nova
bufen des de· l'ajuntament: rrer la cortina d'una habitació,' U/tracossos, Un director ame- Guinea, Corre la veu que JLG
deu ser ara el rnoll'\ent que~ van poder disfrutar d'un pri- ricà que passava uns dies a ~ vol fitxar-lo com aambaixador:
els nostres companys d'es-' mer pla de les pintades i gra- l'Albergue va detectar la' cultural benicar!ando,.,
ports replantegen la qüestió fits del moll de fora: Jaime presèncrad'uns objectes' Només caldria pagar-li le$
del nom del Municipal d'Es- Mundo els ho va aclarir de ' marrons' i allargassats qúè esp~rdenyes i segur que. en
:ports? seguida: c~St; sL.. Estamos. en suraven davantd'on ell p'renia dietes i despeses de repre
2, La Veu. de l'Estiu vaello, I tant que "estan en ello! el bany 'iva decidir que }tènia . sentacióens eixiria més barat
é¡lssistir la setmana passada a 3.' Una altra marca que l'escenari natural per:, 'a la queies estades a Ladíspoli
la', inauguració deia flamant BenIcarló ha deixat de ser un pel'IIeula, Benicarló pa~$arà a de la nostra màxima autoritat
reforma de l'Albergue, La terròs regatamb aigua de poU la història del cine;: com agrícòla.
Direcciódel Paradorvol enca- i que l'exotisme és ja una flor Peníscola,. perÒ, això sí¡ el
'tar una nova etapa amb allot- adaptada als nostres' carrers director ha hagut de ferretirar
jaments especialment dissen- es la'" proliferació d'edificis ' 1<;1 bandera bl<;lva d~1 Morron
}fats per a les generaèiops batejats en homenatge a les go, un objecte anacrònic en

----~------~------~_.~~~-~-~~-~~--~-~'~-~-_._~-------,
,I SUSANNA ANGLÉS,
IERÀ, PERE BAUSÀ,
ÀS, XAVIER BURRIEL,
3, CARLES LLUCH,
JOSEP V TAUS i GRE
O SEGARRA
sl LLUI'SA GARCIA
~ARLES ADELL

--------------------------------------------------~
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La Via de la Plata
Etapa 28

A Gudinha - Venda do Espino - Venda Teresa - Venda Capela 
Venda Bolanho - Campobecerros - Porto Camba - As Eiras - Laza

TEXT: tonyofibla

Avui matinem un poc
més doncs tenim' 34 Km
per davant.. Imma, Vicent i
jo comencem a pujar una
suau però constant costa
fins aplegar a la primera
venda. Açò de les vendes
sembla ser els resultat del
poblets que es van fer amb
els treballadors de la via del
tren. Àlvar i Lluc, per no
cansar massa al xiquet,
han agarrat el tren fins a
Campobecerros. Després
comencem a fer esses Rer
la serra portant sempre la
via del tren sota nosaltres,
ella sempre recta traves
sant les muntanyes pels
túnels. Cal i com anem
avançant anem entrant dins
la boira fins que no es veu
res. Fa fresca i es camina
molt bé. Primer anem per
carretera, després per pista.
asfaltada fins que poc
abans de la baixada anem
per pista de terra. La baixa
da es precipita brus.cament
per una senda plena de
pedres.

A poc més de les deu
apleguem a Campobece
rros. Els nostres companys
hauran aplegat a les set i
quart. Ja tenim mitja etapa

feta.
L'ama del bar i uns

homes que estan prenent
una copa ens pregunten a
quina hora hem sortit d'A
Gudinha i els diem que a
les sis. Llavors ens diuen
que portem molt bon pas ja
que normalment la gent
tarda més de cinc hores en
fer aquest trajecte.

AI cap d'una horeta
seguim cap a Laza. Primer
tenim una bona pujada
però ja amb sol doncs la
boira s'ha escampat. Des
prés comença una llarga i
pesada baixada, quasi tota
per carretera sense cap
tipus de tràfic, fins a Laza,
600 m de desnivell.

Només entrem al poble
anem a Protecció Civil a
preguntar per l'alberg. Ens

atenen molt amablement i
ens porten al lloc amb el tot
terreny. Lluc i son pare ja
estan dutxats i arreglats.

És un alberg completa
ment nou, encara no fa un
any que ha estat inaugurat.
Magnífic. Només té una
pega, que és un hivernacle
de vidre i fa una calor terri
ble. Tot són cristalleres i a
l'estiu és terrible.

AI dinar, avui s'han com
portat, 7 i- i ben dinats.

Per la tarde visitem el
poble que conserva una
arquitectura rural molt inte
ressant amb uns cruceiro
molt curiós però envoltat de
cables de la llum.

Comprem per sopar que
ens el farem nosaltres a la
preciosa i ben dotada cuina
de l'alberg.

Abans de gitar-nos tor
bem a Protecció Civil a
veure si ens han pogut
aconseguir unes postals.
No és que ens les han
aconseguides, és que ens
les regalen. Aquesta gent
es porta molt bé amb els
pelegrins. Els ho agraïm.
Ens contesten que amb
pelegrins com nosaltres ells
responen bé però quan va
la gent amb exigències, la
cosa canvia.

Ja ens ho ha dit l'ama del
bar de Campobecerros i els
de Protecció Civil ens ho
han tornat a dir: demà ve
una comitiva de carros i
burros portant una imatge
de Sant Jaume de dos
metres en romeria cap a
Santiago. Ens han invitat a
esperar-los per veure la
festa. Els hem dit que no,
que hem de seguir.

Quan apleguem a l'al
berg hi ha un munt de gent
de Protecció Civil preparant
l'arribada dels rucs.

Demà Lluc farà tota l'eta
pa ja que si només en fa
mitja està molt descansat i
per la tarde no para. Està
massa enjugassat i ens ha
cansat més que una cami
nada de 50 quilòmetres.
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L'ELECTRICITAT VERDA
TEXT: Pere Bausà

Des de fa vuit anys, la Tro
bada Solar és un dels esde
veniments mediambientals
més importants que es cele
bren a Benicarló. Exposició
d'enginys i cuines solars,
tallers pràctics, lliurament de
premis i meses tècniques,
constitueixen el seu progra
ma d'actes. Cal assenyalar
l'alt nivell dels participants,
des d'experts universitaris a
representants d'empreses
d'energies renovables.
Malauradament, l'assistència
dels benicarlandos no
correspon a la qualitat de
l'esdeveniment. En aquest
article, desenvoluparem un
dels temes tractats a la tro
bada d'enguany: l'electricitat
verda. Abans, descriurem
breument les caracter[sti
ques i evolució recent del
sector elèctric espanyol
(SEE).
El SEE ha funcionat com un
oligopoli: una sèrie d'empre
ses es repartien el territori
estatal on controlaven el
mercat elèctric d'una manera
exclusiva, monopolística.
L'entrada de l'Estat Espanyol
a la UE i la globalització de
l'economia han afavorit la
concentració empresarial.
En l'actualitat, hi ha, fona
mentalment, quatre grans
empreses: Endesa - Cata
lunya, Aragó...- , Iberdrola 
País Valencià, Euskadi ...
Unión Fenosa -Galícia la
Manxa...- i Hidrocantàbrico
(Astúries). Entre Endesa i
Iberdrola controlen més del
vuitanta per cent del mercat.
Cada empresa, en les seves
àrees, era propietària de
totes les plantes generado
res d'electricitat -centrals tèr
miques, nuclears, hidroelèc
triques...-, de les línies d'alta
i baixa tensió, i s'encarrega-

va, també, de la venda o
comercialització de l'electrici
tat. En 1985, el govern socia
lista formà l'empresa pública
Red Elèctrica Española, pro
pietària d'una xarxa d'alta
tensió que interconnectava
les diverses xarxes regio
nals; recentment l'empresa
ha sigut privatitzada pel
govern popular.
La UE imposà la liberalitza-

ció del sector elèctric als
seus membres, per afavorir
la competència. L'Estat
Espanyol obrí el mercat de la
generació l'any 1994 a les
companyies internacionals 
Intergen, Enron, RWE...- i als
xicotets productors (cogene
ració). Amb la llei estatal del
Sector Elèctric 54/1997, s'ini
cià el procés de liberalització
de la comercialització d'elec
tricitat, primer per als grans
consumidors, i des de 1'1 de
gener de 2003, per a tothom.
Actualment, tant la generació
com la comercialització s'han
obert a la competència, sols
la distribució està regulada
per la companyia propietària
de la xarxa de la zona. Qual
sevol de nosaltres pot con
tractar l'electricitat amb la
companyia elèctrica que vul
gui, ara estatals, en un futur
europees. Aquesta es com
promet a produir i injectar a
la xarxa elèctrica general la
mateixa quantitat d'energia
que nosaltres gastem. La

companyia ens cobrarà l'im
port i ja s'encarregarà de
pagar-li a la propietària de la
xarxa elèctrica local i regio
nal l'ús ocasionat. Si ens
interessa, podem deixar
Iberdrola i contractar els ser
veis de qualsevol empresa
elèctrica. El procés és sem
blant al sofert per la telefonia
fixa.
Aquesta "desconeguda"

competència en el sector
elèctric està afavorint l'apari
ció de noves opcions per a
captar clients, com és el cas
de l'electricitat verda. Es
coneix com electricitat neta o
verda la formada a partir d'e
nergies renovables - energia
solar fotovoltàica, eòlica, bio
massa, minihidràulica,
geotèrmica...-, i és poc o
gens contaminant. Les
empreses que subministren
electricitat verda ja estan ben
implantades a certs països
d'Europa com Suècia i Ale
manya. Diverses ONG, com
ADENAlWWF, estan promo
cionant un etiquetatge de
qualitat per l'electricitat
verda, l'anomenat sistema
EUGENE. Per obtenir-lo, les
empreses hauran de passar
una sèrie de verificacions i
superar uns estàndards
fixats -electricitat de fonts
renovables o poc contami
nants, informació al consu
midor sobre l'origen de l'elec
tricitat. .. -.

L'Electra Norte és l'única
empresa estatal que ofereix
electricitat cent per cent
verda, d'origen eòlic, fotovol
taic i minihidràulic. No té cen
trals tèrmiques ni nuclears.
Es compromet a injectar a la
xarxa els quilowatts hora
(Kwh) verds que consumisca
cada client. En la seva web 
www.electranorte.es- se'ns
assegura que el sobrepreu
del Kwh no serà "excessiu".
Diversos col· lectius com
grups ecologistes -Greenpe
ace, Adena...-, organitza
cions de consumidors i sindi
cats -CCOO i UGT- han
encetat la campanya "Volem
saber per a poder triar" per
reclamar a les empreses que
incloguen en les factures
informació sobre l'origen de
l'electricitat consumida -pro
porció de les diverses fonts- i
l'impacte ambiental causat 
C02 i residus nuclears-.
Recentment, s'ha aprovat la
directiva 2003!54/CE sobre
el mercat de l'electricitat i que
el govern haurà de transpo
sar a la legislació estatal
abans de 1'1 de juliol de
2004. La norma europea
obliga a les empreses elèctri
ques, a desglossar de les
fonts de generació i els
impactes produïts al rebut.
La campanya pretén donar
ho a conèixer i accelerar la
seva implantació per afavorir
la conscienciació dels consu
midors i informar sobre les
possibilitats que tenen.
Caldria que les institucions
públiques com ajuntaments i
altres organismes contracta
ren electricitat verda per
donar exemple. També que
l'electricitat bruta inclogués
en el seu preu els impactes
ambientals (ecotaxa) que
produeix per a que el seu
cost fos més real.
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Aigua

La Política Agrària
Comunitària (PAC) a

La 2 de TVE

Teatre de Guàrdia

representarà

'La Venganza

de Don Mendo'

per la comarca

Primer acte. Ens despla
cem a Torrevella amb motiu
del casament d'una amiga.
Fa molta calor. Els camps
estan secs, sense llaurar.
Molt de trànsit, és una zona
turística, la calor 'dels
embussos. La sensació és
desèrtica, àrida. Hi ha unes
llacunes salades que enca
ra accentuen la sensació
de falta d'aigua.
Realment, aquesta gent
necessita aigua. Però, per
a què? Per la carretera,
veiem dues senyals de
camps de golf. Suposo que

Dissabte 2 d'Agost, ben
entrada la nit, dins el pro
grama LA NOCHE
TEMÀTICA, que emet el
segon canal de la TVE, s'o
ferirà un ventall de reportat
ges diversos, entre els que
destacarà per la seua
importància envers la nos
tra economia , una visió
sobre la nova Reforma
Agrària que es pensa apli
car als quinze països del la
CEE i que afectarà, i molt,
els nostres conreus i el seu
futur. El programa és a par
tir de les 23:00 hores i
estarà compost de tres o

n'hi ha més. Imaginar un
camp de gespa verda al
mig d'aquest secà és surre
alista.
Segon acte. Cinc dies des
prés, una conferència d'un
representant de la Platafor
ma en Defensa de l'Ebre,
organitzada per Salvem la
Tossa. Ens parla de tot el
que sabem o sospitem: a
Múrcia i Alacant gasten
més aigua per habitant i
dia, gairebé el doble, que a
les Terres de l'Ebre. Per
tant, no falta aigua: cal
saber-la aprofitar. ¿No seria

quatre documents, el que, a
hores d'ara no sabem, és
l'ordre dels mateix, de tota
manera, tampoc hi ha res
millor a la TV , sobretot els
dissabtes a la nit.
Vos aconsellem que inten
teu mirar aquest reportatge,
ja que, a més, normalment
són molt bons, estan ben
fets i amb rigor. De tota
manera si voleu saber més
sobre el tema, per exem
ple, podeu entrar a la web
de la CEE i anar a agricul
tura.

més barat, en comptes d'a
questa gran obra, finançar
que els llauradors valen
cians i murcians reguen
amb sistemes que aprofiten
més l'aigua? Però no
convé.: el Pla Hidrològic
dóna vots, ens diu el confe
renciant.
Tercer acte. L'endemà,
pugem a la Tossa. És
casualitat, no ho hem fet
coincidir a propòsit. De nou,
em sorprenc de la vista que
es veu des d'allà dalt, i això
que hi ha calitja. No m'es
tranya que hi vulguen fer

Mancant confirmar
altres poblacions, Teatro
de Guardia representarà
"La venganza de don
Mendo" a les ciutats de
Morella i Càlig. A la capital
dels Ports, l'actuació es
portarà a terme el diumen
ge 1Ode maig en el Teatre
Municipal, a les 19.30h.;
mentre que a Càlig serà el
11 d'agost en el Centre de
Cultura, a les 21.30h.

una urbanització. El que
m'estranya és que molta
gent del poble no valore
poder pujar ací, i preferisca
un "progrés" que implica
deixar el gaudi d'aquest lloc
a gent forastera. Em pre
gunto: què és el progrés?
No dic res de nou, i tots els
que llegiu penseu com jo.
Ja ho sé, era· un article
innecessari. Però s'havien
ajuntat massa coses rela
cionades. I de vegades cal
dir les coses ja sabudes.
Insistir.

Els components de Tea
tre de Guàrdia estan molt
il·lusionats per apropar
aquesta divertida obra a
les gents d'aquestes loca
litats castellonenques, on
esperen ser molt ben
rebuts, tenint en compte el
precedent de Benicarló on
es van superar els mil
espectadors.

La Veu, des de 1995
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TEXT: rodolfoserrano

pacodelcastillo

No vull donar-li més
importància de la que té (no
cap), però si l'anònim lector
eixe que em posa de caldo
de gatet continua amb la
seua actitud irrespectuosa i
covard cap a la meua sec
ció, estic disposat a estripar
l'oliós contracte que m'u
neix a aquesta empresa.
Queda dit.

Si me n'he anat unes set
manes de vacances és per
què el conveni laboral d'a
quest gremi així ho esta
bleix i si no m'he acomiadat
de ningú és perquè enlloc
se m'obliga, faltaria més, a
ser cortés i amable. Queda
clar, doncs, que si m'he
passat, com el Nostre Sen
yor, un temps reflexionant
amb placidesa sota les Ner
des pampes d'una figuera
ha estat simplement perquè
m'assistia el dret legal i
moral de proletari explotat.

En aquest breu interval
en què m'he absentat de
les meues tasques gaceti
lleres es veu que han pas
sat moltes coses en el si del
CD Benicarló. La més
important de totes, des del
punt de vist mediàtic que es
diu ara, ha estat la presen
tació de la nova plantilla.
Aquest esdeveniment es va
verificar dissabte passat
amb la presència de tots els
mitjans de comunicació
seriosos del poble. Me'n
vaig assabentar amb el

corresponent retard però,
per pura xiripa, estic en
condicions d'explicar la
darrera hora del Benicarló
amb la credibilitat caracte
rística d'aquesta pàgina.

Vorà. Passejava vagarós
pel camí la Mar, capficat
una mica en la manera
d'omplir la fulla setmanal
sense que es notara massa
que no tenia ni idea de res,
quan l'aparició davant
meua del nou míster Anto
nio de la Haba em va obrir
els esperits. Aquesta és la
meua, vaig pensar. I el bo
d'Antonio, amb un estoïcis
me digne de millor causa,
em va concedir, en exclusi
va per a La Veu, una entre
vista, palplantats enmig de
la vorera, que em permet a
hores d'ara contar tot el que
seguirà.

D'e moment, la presenta
ció de les plantilles del pri
mer equip i del juvenil va
començar amb una ofrena
de flors a la parròquia de
Sant Pere Apòstol. Malgrat
que els tres rectors titulars
del poble se n'havien anat
pel món a escampar la
vivor, amb l'ajut de mossén
Tomàs Mor, el cos tècnic,
jugadors i directius van
poder encomanar-se al
Santo Cristo de la Mar i
demanar-li, si més no, que
no se'ns en fotiguen quan
anem per aqueixos cam
pets de Déu de per ací en
amunt.

Les novetats a la plantilla
són poques, de moment l'ú
nica incorporació en ferm

és la del davanter torre
blanquí Vicent Perís.
També es veu que hi ha
tractes perquè vinguen de
Saragossa tres o quatre
argentins que presenten un
currículum impressionant.
No ho entenc això que vin
guen de Saragossa, el més
normal seria que vingueren
de Mendoça o de la
Patagònia, però jo què me
sé, són els misteris que té
el món del futbol. Això a
banda de la recuperació de
Monfort i algú més que feia
dies que no jugava, José
Luis Palau em penso que
va dir també. No ho sé cert.

També se'm va queixar
amargament Antonio dels
jugadors del poble que
s'han estimat més anar
se'n a altres llocs abans
que quedar-se ací a prime
ra regional. Sempre ho he
dit, qui no estiga content al
Benicarló, ben vent. No
passa res, potser algun dia
tinguen ganes de tornar i
seran sempre benvinguts.
I encara em va fer un esbo
rrany del que serà l'alinea
ció titular si les lesions i les
circumstàncies ho perme
ten. Sóc un professional i,
com és natural, no diré res,
no siga cas que els teòrics
suplents es disgusten
abans d'hora.

Una altra de les novetats
que presenta enguany el
CD Benicarló és la de la
presència a la Junta d'una
nova figura directiva: el pre
sident d'honor. Sempre
hem fet coses originals en

aquest poble. Fins fa ben
poquets anys mossén
Tomàs era "l'assessor espi
ritual", ara, per tant, no ens
ha d'estranyar que hi haja
un "president d'honor".
Aquest nou càrrec l'ocu
parà el senyor Francisco
Roca Boquera.

Per últim, també em va
comentar l'entrenador
quins serien els partits de
pretemporada. El primer es
jugarà el dia de sant Llo
renç al camp del Càlig, no
cal recordar que no hi aniré
perquè, com sempre, tinc
temor que amb la calor que
fa les mosques se'm men
gen les cames. A festes
vindran el San Jorge, el
Vinaròs i segurament el
Castelló. Com recordo els
partits de festes d'abans,
amb el camp ple de gom a
gom. Però, és clar, ara el
futbol no és el que era i les
festes, per suposat, tam
poc.

Abans tancaven totes les
botigues a migdia, ara, amb
els centros comercials de la
costa del asar eixe i les
mercadones resultarà que
es treballarà fins i tot el dia
de sant Bartomeu. Pobre
sant Bartomeu! alego li
passarà com a sant Jaume
-patró d'Espanya, de la
Ràpita i de València- que a
la capital del Túria ha que
dat relegat a un discret
segon o tercer o quart lloc
per les festes falleres. Em
penso que açò darrer no
tocava ací ni té massa lliga,
però en fi.

--
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El Club Natació Benicarló tanca la temporada
amb la Travessia Peníscola-Benicarló

TEXT: vicentferrer

Diumenge passat es dispu
tava una nova edició de la
travessia nadant des de
Peníscola fins Benicarló. El
guanyador va ser el jove
Isaac García, del C.N.
Vinaròs, que va efectuar el
recorregut amb un temps
d'una hora i 52 minuts, mal
grat estar una mica consti
pat, tal com va indicar des
prés d'arribar a meta, a la
platja del Morrongo de
Benicarló.
Un total de 35 nedadors
van prendre la sortida a les
nou del matí, després de
passar el preceptiu exa
men mèdic, des del port
pesquer de Peníscola,
acompanyats d'un gran
nombre d'embarcacions
esportives, de seguretat i
de suport als participants.
El menor d'ells amb només
12 anys i el major amb 60,

acabant tots la prova.
L'anècdota de la prova la
protagonitzava Agustín
Bel, guanyador de la prova
l'any 1993, en la primera
etapa d'aquesta prova de
llarga distància.
Els nedadors van tenir una
bona travessia, atès que
les condicions de la mar
eren bones per a una prova
d'aigües obertes com
aquesta, tal com ens
comentava el guanyador
Isaac García, després de
tornar a passar una revisió
mèdica i recuperar forces
amb fruita. El guanyador va
assenyalar que de sortida
el ritme va ser una mica
lent, incrementant-se a poc
a poc, fins aconseguir un
bon temps, inferior en dos
minuts a la del guanyador
del passat any.
Una vegada van haver arri
bat tots els participants en
meta es va procedir al lIiu-

rament de trofeus, amb la
qual cosa el C.N. Benicarló
tanca la temporada, a nivell
organitzatiu, ja que diu
menge els nedadors del
club participaran en la tra
vessia al port de Vinaròs.

Classificacions:
1° Isaac García, C.N.
Vinaròs,1h.52.19.

2° Sergio Martorell, C.N.
Vinaròs, 1h53.30.
3° Marc Sorolla, C.N. Sant
Carles, 1h.54.02.
1a Susak Moliner, C.N. Sit
ges, 2h.08.28.
2a Silvia Mata, Sincro Medi
terrani, 2h.16.18.
3a Itziar Esparza, C.N.
Reus, 2h.21.17.

El Povet.com fitxa Sergio
TEXT: redacció

El Povet.com ha fitxat a
Sergio Arriaza Layvas.
Amb 21 anys, Arriaza pro
cedeix del Granada 74 on

la temporada passada va
marcar 33 gols. La seua
posició és de Ala -Pívot.
Segons ha detallat el presi
dent de l'entitat, Joaquín
Bel, "Amb Sergio Arriaza

Layvas el Povet.com apos
ta per un jove esportista
que té un poder resolutiu
important. Així ho demos
tren els 33 gols marcats en
la passada temporada en

el grup A de la Divisió de
Plata". Bel també ha desta
cat les qualitats tècniques
de "Sergio".

Ctra. N~40; km 1:'42
Tel: 964 40 07 68 •Vinaròs

@
ESTELlE,R IMP'O,RT

Entrada taller: Pg. Febrer Soriano
Exposició~ Avda. Magallanes, 1

Tel: 96447' 1708· Benicarló



,
Es que no ens mereixeu,

LASER DIGITAL

COPIES COLOR

Llibres c:lels lES
Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLÓ Tel.: 964475698

ò

. ..,

-"""":"'-'

CÒPIES DIGITALS DE FORMAT MENUT I DE DE PLÀNOLS
AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE L'1% AL 400%

CÒPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACiÓ D'IMATGES

eT <:::).
O &.,.>.0

,o c:::::>

COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

GR_ÈVOL

EL CÒMICI per Xavi Burriel
Curar-se en "insalut"


	LA VEU DE BENICARLÓ. ANY IX. NÚM. 395. 1 AGOST 2003
	El tema
	Local
	Opinió
	Societat
	Cartes a la directora
	Editorial
	Cultura
	Publicitat
	Medi ambient
	Cultura
	Esports
	El còmic per Xavi Burriel


