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Els' Premis
Alambor van
torna~xa' brillar,
amb Intensitat

El Club Handbol demana
'~~tructurar' Esports

La Cooperativa pretén invertir
6Md'euros en el seu futur
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El desdoblament de la Nacional podria
perjudicar greument l'agricultura local

TEXT: noemíoms

El projecte de desdobla
ment de la nacional 340 ha
començat a aixecar les pri
meres ampolles. La con
seqüència a priori més alar
mant per Benicarló es loca
litza en l'àmbit agrari i es
que aquest vial preveu
tallar novament el terme, un
fet que podria suposar un
cop dur per l'agricultura
local. La notícia ja ha pro
vocat les primeres reac
cions, reunions i al'lega
cions, són les armes que
molts ciutadans utilitzaran
per defendre's d'aquest nou
atac als béns i patrimoni
dels ciutadans de Beni
carló.

La primera de les passes
es donava divendres de la
setmana passada, quan la
cambra agrària s'omplia de
llauradors pertanyents a les
organitzacions de la Unió
de llauradors i de l'Agrupa
ció local d'agricultors. La
finalitat no era altra que la
d'informar i recollir les

inquietuds dels camperols i
propietaris afectats pel des
doblament de la nacional
340 al seu pas pel terme
municipal benicarlando.

Tant l'ALA com la Unió
havien estat informats del
projecte a través del consell
agrari local. En aquest sen
tit, discrepen de l'actual
traçat atès que significa
una nova partició del terme
municipal i "passa per
enmig del millor de l'horta
benicarlanda" comentava
Miguel Pellicer, president
de l'ALA, és per això que
sol· liciten que el vial estiga
el més prop possible al de
l'autopista ja que d'aquesta
manera "només tallaria
puntes de diverses finques"
i la malesa no seria tan
considerable.

D'altra banda, segons
explica el president local de
la va Unió de Llauradors,
Miguel Piñana "hi ha gran
quantitat d'explotacions
afectades amb el traçat
projectat actualment", i més
en un lloc com Benicarló on

la constant és el minifundis
me; pel que de seguir avant
el procés s'obligaria a molts
agricultors a canviar de pro
fessió, atès que el terreny
del que disposarien seria
insuficient per a guanyar-se
al vida. "Si ara en una
hectàrea ja va just per
sobreviure, si només els
quedés mitja hectàrea seria
insuficient". En aquest sen
tit, ressaltava que la situa
ció s'agreujaria tenint en
compte que es tracta de
gent major que ja no podria
potser trobar altres sortides
laborals.

És per aquesta raó que
ambdues organitzacions
han preparat conjuntament
al· legacions tipus que han
posat a la disposició dels
afectats perquè les signen i
han convidat als agricultors
damnificats a presentar
altres de caràcter particular.

Tant Piñana com Pellicer
asseguren que a les prime
res converses mantingudes
amb el regidor d'urbanisme
de la ciutat, José Antonio

Redorat, aquest s'ha mos
trat molt receptiu a les
demandes i inquietuds dels
agricultors i ha manifestat
la seva voluntat de solucio
nar el conflicte.

En l'àmbit polítics també
s'han produït moviments,
en aquest cas procedents
del Bloc que ha volgut dir la
seua arran de l'exposició
pública de l'estudi informa
tiu de l'autovia de la Plana
al seu pas per la comarca
del Maestrat, ja que discre
pen amb el disseny elegit
pels tècnics del Ministeri de
Foment. Consideren que el
plantejament que hi ha en
aquests moments "suposa
introduir un element que
talla el nostre terme munici
pal i que s'afegeix a l'auto
pista, el ferrocarril i l'actual
N340". En aquest sentit,
des del Bloc, es mostren
partidaris de la proposta
que va defensar la corpora
ció benicarlanda al 1994
que consistia a "adequar el
traçat de la nova via al cos
tat del camí de Moliners, tal
com van decidir tots els
grups polítics respectant
l'impacte mediambiental i la
seva repercussió en l'en
torn". Amb l'estudi en la mà
i tal com es recull en la
pàgina 20 del mateix, els
nacionalistes ratifiquen la
necessitat d'eliminar el
peatge de la A-7 "per a
garantir el tràfic pel corre
dor mediterrani a llargària
termini", En aquest sentit,
ressalten que des d'un punt
de vista tècnic, el projecte
reconeix que l'eliminació
del peatge "no suposa úni
cament l'eliminació de
greuge comparatiu amb
altres zones de l'estat, i un
handicap per a les nostres

m
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Partits polítics i lauradors demanen canvis
en el projecte del desdoblament de la 340

empreses que veuen els
seus costos de transport
incrementats". Per això
consideren que es tracta
d'una necessitat essencial
de cara a la competitivitat
de les empreses de la zona
i asseguren que el Bloc
continuarà defensant la
postura que Ximo Bueno va
plantejar en solitari en
1994, data en la qual es va
obtenir el suport del PP
però no del PSOE.

Els nacionalistes lamen
ten que en la documentació
no s'haja facilitat un estudi
hídric; "seria de jutjat de
guàrdia que la nostra ciutat
hagués de tornar a suportar
que la falta de previsió en

les obris públiques estatals
comportés perjudicis als
veïns cada vegada que
plou", per això, entenen
inexcusable que "qualsevol
estudi o projecte tinga en
compte les necessitats d'a
bocar les aigües pluvials a
les zones afectades". El
grup encapçalat per José
Luís Guzman destaca que
l'informe preveu únicament
una connexió en la via din
tre de Benicarló pel que
consideren que "dóna cal
freds pensar que la més
important connexió de la
ciutat amb el principal eix
viari del País es farà per
l'actual carretera de Càlig i
per baix del actual pont de

la Batra".
Segons el Bloc l'estudi

que es presenta posa de
manifest la necessitat de
treure avant la millora de
l'actual carretera de Càlig
"no només fins el polígon,
sinó fins enllaçar, passant
per Cervera, en el vial inte
rior a l'altura de Sant
Mateu". Els nacionalistes
consideren imprescindible
aquesta connexió amb l'in
terior "per a donar a Beni
carló el nivell de capitalitat
comarcal que li pertoca".

Per tot això, es mostren
escèptics davant l'estudi,
"creiem que es tracta, com
ja va passar en 1994, d'una
manera de tenir-nos entre-

tinguts i fer-nos pensar que
es farà alguna cosa mentre
les estructures del territori
van degradant-se per la
falta d'inversions d'un
govern central que, per a la
nostra desgràcia, indistinta
ment del seu color, sembla
no entendre que és la fran
ja mediterrània la qual
genera gran part de la
riquesa de l'estat i que pri
vant-nos d'inversions
necessàries en infrastructu
res no només posa en perill
nostre futur sinó el de tot
l'estat".

LA AVT FOMENTARÀ EL TURISME NÀUTIC DE BENICARLÓ

El secretari autonòmic de
Turisme, Matias Pérez Such,
va explicar que "1'Agéncia
Valenciana del Turisme conti
nuarà donant suport les inicia
tives del municipi en la diferen
ciació del producte turistic de
Benicarló amb la promoció del
turisme nàutic". Pérez recor
dava que Benicarló "disposa
d'una important escola de
vela, i esperem que junta
ment amb les tres estacions

nàutiques d'Alacant i la de
Columbretes ja existents,
puga convertir-se en un nou
punt de referència del turis
me nàutic amb la creació
d'una estació nàutica". En
aquest sentit, Pérez Such
manifestava que ''l'AVT
donarà suport la creació de
l'estació nàutica de Beni
carló, Peníscola i Vinaròs".
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Els e ·s A a van
reivindicar tot allò que és ost e

TEXT: noemíoms

Entranyable, emotiva i rei
vindicativa va ser la cele
bració de la gala de lliura
ment dels premis literaris i
d'homenatge que organitza
des de ja fa quinze anys
l'Associació Cultural Alam
bor de Benicarló. La gran
nit de les Lletres benicar
landes se celebrava de nou
una intenció clara de pro
mocionar la cultura i
reconèixer la tasca d'a
quells que la defensen.
L'aperitiu a la nit s'iniciava
amb una recepció oficial a
l'ajuntament de la ciutat per
a tots els homenatjats, el
programa de Punt 2
'Mediambient', el grup de
música popular Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries i l'associació cívi
ca 'Salvem la Tossa', a més
de l'escriptor convidat, en
aquesta edició Vicent
Pallarés.
El regidor de cultura i l'al
calde de la localitat rebien
d'aquesta manera els dis
tingits al saló de plens on
com és costum els home
natjats van prendre contac
te amb la premsa.
Arribades les nou de la nit i
amb el Parador de Turisme
de Benicarló com a escena
ri s'iniciava la cerimónia i
lliurament dels premis. La
primera de les sorpreses
arribava al ser revelat el
guanyador del premi de
narrativa Ciutat de Beni
carló, que va adjudicar-se
un benicarlando altament
implicat en el corrent cultu
ral de la ciutat, Josep Igual,
per "El rastre dels dies".
L'obra, que adopta la forma
de dietari aconsegueix
transmetre les opinions de
l'autor sobre els fets que li

succeeixen.
Segons es ressaltava en
l'acte, el jurat va valorar a
l'escollir-la l'estil amb el que
va ser elaborada. El premi
el va atorgar el regidor de
Cultura del Bloc de l'Ajunta
ment de Benicarló, José
Luís Guzman, ja que el
guardó està patrocinat pel
consistori tal com es va
decidir setmanes endarrere
en un ple en el qual tant PP
com PSOE es van abstenir
en la votació, pel que es va
aprovar solament amb els
vots del Bloc Nacionalista
Valencià. Ambdós havien
considerat que s'havia de
permetre les presentacions
en castellà al certamen.
Si la sorpresa de la nit arri
bava amb el premi de
narrativa, la decepció arribà
amb el premi d'investigació
histórica que en aquesta
edició segons va confirmar
Adolf Sanmartín com a
membre del jurat d'investi
gació històrica, va quedar
desert. En aquest sentit, el
jurat va instar a l'entitat a
replantejar la freqüència del
premi i convertir-ho així en
bianual, ja que es tracta
d'obres que necessiten de
molt temps en la seva ela
boració.
El que si que va tindre
guanyador va ser el XIV
premi d'investigació idiomà
tica que recaigué en Joan
Coba per "Els adjectius
possessius i alguns proble
mes d'ús".
D'altra banda, l'entitat no
oblida la seua història i
bona prova d'això és el
reconeixement que es va
fer de l'escriptor convidat
en aquesta ocasió, Vicent
Pallarés. Pallarés, guanya
dor d'un guardó en l'edició
de 1993, va agrair el suport

de l'associació i va voler
destacar la importància de
certàmens petits com és el
qual organitza Alambor que
són els que ajuden als
escriptors a aconseguir
premis més importants a la
llarga i a llançar la seua
carrera.
Durant l'acte també es va
voler fer esment i reconei
xement a l'autor del cartell
anunciador dels premis de
Alambor, José Maria Fibla.

Distincions
D'altra banda, en l'àmbit de
les distincions, l'associació
cultural Alambor va voler
reconèixer la tasca del pro
grama 'Mediambient' de
Punt 2, un programa que es
troba en pantalla des del 9
d'octubre de 1997 i que ha
aconseguit fer atractius i
accessibles uns continguts
a priori científics i la major
part de vegades amb poc
interès per a la major part
de la ciutadania. El benicar
lando Félix Tena, coordina
dor de l'espai va ser l'enca
rregat de recollir el quadre
que acreditava la distinció.
El grup de música popular
de les Terres de l'Ebre,
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries es va
emportar aquest any la dis
tinció cultural. Un grup que
ha recuperat la tradició
sovint oblidada a través de
la música popular amb les
seves conegudes jotes tor
tosines, cançons populars
que ells utilitzen "per a
explicar coses". Alambor va
voler premiar amb aquest
homenatge el seu paper
protagonista en la vertebra
ció d'un territori mancat de
referents fins fa poc com és
el cas de les comarques
més meridionals de Tarra-

gona, comarques que
segons ells mateixos reco
neixien tenen moltes coses
en comú amb les del nord
del País Valencià.
En aquest sentit, es mos
traven molt crítics amb el
paper dels polítics obstinats
a separar i diferències dues
zones com aquestes que
des de sempre han crescut
unides per la parla entre
altres molts aspectes.
La distinció cívica va supo
sar una llança a favor d'una
altra reivindicació, la de
l'associació Salvem la
Tossa, en contra del camp
de golf que vol aixecar-se
en aquell paratge. Alambor
reconeixia d'aquesta mane
ra, la seva intensa labor en
l'àmbit de l'associacionisme
i el fet d'haver aconseguit
mobilitzar la ciutadania a
favor de la protecció del
patrimoni de la ciutat. El
president de Salvem la
Tossa, Francisco Arnau, va
ser l'encarregat de recollir
la distinció i advertir que
malgrat tot continuen treba
llant per a evitar que el pro
jecte es materialitze mit
jançant al· legacions i altres
iniciatives. L'entrada en
escena per sorpresa de
Quico el Celio el Noi i el
Mut de Ferreries va supo
sar el fermall final d'una nit
en la qual a les reivindica
cions en favor de la llengua
i en contra del camp de golf
de la Tossa se li van sumar
les crítiques al Pla Hidrolò
gic. I es que com diu la
cançó que les Quicos inter
pretaren aquella nit, "el
Ebro nace en Reinosa y
pasa por el Pilar y la gente
de estas comarcas quere
mos que llegue al mar..."
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TEXT: ellector

Com no podia ser d'una
altra manera, després de
les inundacions haurien de
vindre les responsabilitats:
"Arriba l'hora de les respon
sabilitats" diu innocentment
el seu titular de la setmana
passada. De veritat que no
els feia tan ingenus, senyo
ra meua. Això de les res
ponsabilitats seria la cosa
més normal a les democrà
cies civilitzades o potser als
remots indrets d'algun utò
pic país. No és el nostre
cas. Les declaracions dels
polítics que he pogut sentir i
llegir els darrers dies no fan
més que refermar el meu
plantejament. Ací l'única
culpable és la natura i els
seus excessos. I prou. Es
veu que ara contractaran
algun advocat de la cinque
na dimensió que posarà
ferms els fenòmens
atmosfèrics i seurà els déus
del vent i dels fenòmens
atmosfèrics a la banqueta
dels acusats. Que tremolen
Èol i Júpiter, que els polítics
els faran pagar ben car el
seu atreviment i la seua
temeritat. Tornant a la nos
tra dimensió, no em puc
estar de dir que em va sem
blar realment patètica la
imatge de la nostra primera
autoritat. Sota un
paraigües, vestit amb un
anorak reflectant d'eixos
que fa servir la policia local
als controls, contestant les
preguntes d'algun intrèpid

periodista sota la persistent
i descarada pluja a mode
de "Speaking in the rain". AI
polítics els agraden aquesta
mena d'espectacles, que la
gent es pense que estan al
peu del canó, però ningú no
els va veure ajudant algun
veí a treure aigua de la
seua casa o enfangats fins
el melic. Això sí, la imatge
era de pel'lícula de super
mano Mentre les obres de
l'antic càmping segueixen
endavant perquè l'ajunta
ment no els dóna 600 mise
rables milions de pessetes,
cap polític ha assumit que
tinguera una mica de res
ponsabilitat sobre allò que
ha passat. Fins i tot Flos,
que va viure les inunda
cions de la fàbrica de
Palau, contava a la televisió
l'experiència viscuda, però
no va dir quines mesures
s'havien pres en aquell
moment i que no es van
prendre amb el centre
comercial. Quin sarcasme!
Però encara no s'havia aca
bat tot l'espectacle. Faltava
la traca final. Ara resulta
que el Pp es treu de la
màniga, quan encara baixa
va aigua pel Barranquet,
que vol canalitzar-lo. Quina
casualitat! "Tinc un com
promís del conseller", diu
tot ufanós, quan resulta que
el projecte de canalització
va voltant pels despatxos
des de l'any 1992, trista
ment recordat per allò de
"los fastos del 92". A la
pàgina quatre podem veure

tres personatges amb vestit
i corbata (i un quart penjat a
la paret, perquè no s'oblide
que es tracta d'un partit
monolític, al qual tothom
pensa el mateix que el de la
foto) que ens conten un
conte a tres bandes, a
veure qui la diu més grossa.
Milions, milions i més
milions. L'any que ve faran
de tot, fins i tot la carretera
de Peníscola, un col'legi
nou, depuradores, llotges,
carreteres, patricoves,
negociaran amb la naturale
sa, pagarem menys impos
tos... España va bien, i
saplanilandía mehó. Per
cert, em pregunto què pinta
el que està al mig, que pas
sarà a la història com "el
diputat absent", però que
surt a totes les fotos.

Llegeixo, a la pàgina
cinc, que l'any que ve es
tancarà l'abocador del camí
Moliners. Em sembla una
magnífica notícia, digna
d'ocupar la portada però a
l'hora em pregunto on por
tarem les escombreries,
perquè no ho he llegit
enlloc.

Bé per la carxofa i la
panissola, encara que a
Mundo li n'haurien de donar
una cada setmana fins que
no demostre amb els diners
que ens porta de València
(sense comptar els que li
paguen a ell) en la seua
faceta de senyor diputat
autonòmic.

No comentaré res del
que diu Robespierre. Trobo

que està molt calent, i ho
comprenc, perquè jo també
ho estic.

Sensacional el racó dels
Tafaners. Ja m'agradaria
tindre la finor dels autors
d'aquesta secció que hauria
d'esdevenir setmanal i no
quinzenal, trisetmanal,
mensual o trimestral com
fins ara.

He notat a faltar la secció
de San Abdón. Me l'imagino
molt atrafegat treballant
amb tot això dels Premis
Alambor.

A la pàgina tretze llegei
xo que el dia de la infància
és el 20 de novembre. No
ho sabia, però seria un bon
motiu perquè ens puguem
oblidar una mica del sinistre
personatge que va morir el
mateix dia i que va preludiar
una còmica actuació d'Arias
Navarro per l'única televisió
que hi havia aleshores.

No veig la relació entre la
foto i la notícia de la pàgina
quinze.

Ón està la crònica del
Povet? Sensacional, una
vegada més, el còmic de
Burriel.

L'ESPIFIADA DE LA SET
MANA

"A causat", "enfermetat"
o "es la ja la" són paraules
que podem trobar aquesta
setmana a la seua revista.
Però la gran espifiada es
troba a la foto de la pàgina
quatre penjada de la paret
que ja he comentat abans.
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TEXT: perebausà

La teoria de l'evolució
darwiniana postulà la conti
nuïtat entre els humans i els
altres grans simis i la genèti
ca molecular ha quantificat la
diferència entre els seus
ADN en un 2 per cent. Els
estudis dels grans simis no
humans en llibertat o d'indi
vidus que havien après el
llenguatge dels signes dels
sordmuts, han demostrat que
posseeixen en un grau
remarcable totes les funcions
mentals que suposaven
exclusives dels humans. Si
tot allò que és semblant, s'ha
de tractar de forma semblant,
no pareix massa just que tots
els éssers humans siguem
posseïdors d'una sèrie drets
i, en canvi, els simis puguin
ser torturats, empresonats o
utilitzats com a cobais de
laboratori.

Fa uns vint anys, l'austra
lià Peter Singer, catedràtic de
bioètica de la Universitat de
Princenton, llançà una idea
simple però radical: cal
incloure els simis no humans
dins de la "comunitat d'i
guals" amb nosaltres, garan
tint-los la protecció moral i
legal bàsiques. Segons Sin
ger, iguals no significa idèn
tics, ni que han de ser consi
derats o tractats exactament
d'igual forma, com fem amb
un xiquet o amb un minusvà
lid psíquic profund respecte a
un adult. La pertinença a la
comunitat d'iguals va lligada
a la categoria de persona i
implica una igualtat moral i
de drets bàsics com el drets
a la vida. AI llarg de la histò
ria, la categoria de persona
s'ha anat aplicant a més
grups d'éssers humans 
esclaus, estrangers, dones,
xiquets, negres, minusvàlids
mentals, malalts mentals...
que s'han incorporat a la
comunitat d'iguals; actual
ment persona és sinònim
d'ésser humà i tots ells són,
som, mereixedors de drets.

Singer proposa continuar
aquest procés històric d'am
pliació de la categoria de per
sona als grans simis i consi
derar-los com a persones no
humanes. Les raons ja les
hem exposades anterior
ment.

El Projecte Gran Simi
(PGS) és una organització
interna
c i o n a I
q u e
pretén la
realitza
ció de les
idees de
Singer, el
seu presi
dent. La
Declara
ció dels
Gra n s
S i m i s
( DGS)
plasma
els seus
objectius.
Es dema
na la
inclusió a la comunitat d'i
guals dels goril'les, orangu
tan i ximpanzés comú i pig
meu. Tots els membres de la
comunitat d'iguals tenen dret
a la vida, no es pot donar-se
mort a cap d'ells excepte en
condicions excepcionals com
la defensa pròpia; també a la
protecció de la llibertat prò
pia, no poden ser empreso
nats sense haver cap procés
legal condemnatori. Es prohi
beix la tortura com produir
dolor greu de forma delibera
da a un igual, amb un propò
sit o no. La DGS ha estat
recolzada per importants
científics com la premi Prín
cep d'Astúries 2003 Jane
Goodall o els biòlegs Richard
Dawkins -l'autor del gen
egoista-, Jared Diamond. La
secció estatal del PGS té a
Jesus Mosterin -membre del
CSIC i catedràtic de filosofia
de la universitat de Barcelo
na- com a president i la web
www.terra.es/personaI4/pgs
es/o "El Proyeto Gran Simio.

La igualdad mas alia de la
humanidad" de l'editorial
Trotta és un llibre on impor
tants científics defensen el
projecte.

El PGS pretén que els
grans simis visquen sense
ser molestats als seus hàbi
tats naturals, s'oposa als
zoos. Però, sovint, les seves

àrees de
distribució
han sigut
greument
alterades o
els simis
han estat en
captivitat
durant molt
de temps i
no podran
recuperar la
seva capa
citat de
viure en lli
bertat; ales
hores un
"santuari",
definit pel
PGS com

una institució es proporcio
nen les condicions per satis
fer les necessitats, interes
sos i drets dels simis, seria
l'adequat. L'ensenyament del
llenguatge dels signes pels
simis sols tindrà sentit si és
d'interès per a ells; en condi
cions naturals no n'hi hauria
cap per exemple. En la utilit
zació dels simis per la publi
citat, s'haurien d'aplicar les
normes de protecció que hi
ha pels .humans més vulne
rables, els xiquets. Com els
simis no poden defensar els
seus drets, el PGS proposa
la creació de la figura del
protector, de manera sem
blant a com es defensen els
humans que per la seva
joventut o incapacitat
intel·lectual no pot fer-ho.

Gran part de les objec
cions que s'oposen actual
ment al PGS les podríem
englobar sota el nom d'espe
cisme: tots els humans ens
atorguem la consideració i
els drets que tenim perquè

som de la "mateixa espècie".
Però, com hem exposat en
els anteriors articles, no hi ha
res autènticament diferencial
-de qualitat i no de grau
entre els grans simis i nosal
tres; en definitiva, l'especis
me és un prejudici més com
el masclisme, el racisme o la
xenofòbia. Sovint, hom
demana que s'estenguen els
drets bàsics de forma efecti
va a tots els humanes abans
de pensar en els grans simis.
Aquesta objecció seria l'e
quivalent a no demanar els
drets pels minusvàlids psí
quics mentre es continuí mal
tractant les dones o hi haja
en algun indret del món
explotació infantil. També
s'apunta que no es poden
tenir drets sense les respon
sabilitats corresponents,
però només cal pensar que
els xiquets que estan en una
situació legal semblant a la
que es demana pels grans
simis.

Nova Zelanda, a 1999, fou
el primer país del món a
legislar el reconeixement
dels drets dels grans simis.
La seva legislació prohibei
xen la utilització dels grans
simis en investigació excepte
quan sigui la beneficiada "la
mateixa espècie". El Parla
ment de Catalunya ha legis
lat recentment la prohibició al
seu país dels centres de cria
de primats.

Els esclaus humans eren
considerats com béns
mobles, propietat animada
segons Aristòtil. Hi ha un
gran paral'lelisme entre l'es
clavitud humana i la propietat
dels animals. L'existència
d'esclaus humans ens sem
bla inadmissible, d'ací uns
anys, pensarem el mateix
respecte els grans simis.
Però ells no poden rebel'lar
se com els esclaus, no tenen
cap Espartac; ho hem de fer
nosaltres.
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O'una longitud aproxi
mada de 2.800m
l'Avinguda Papa

Luna és la única via urbana
que disposa de carril bici,
encara per senyalitzar mal
grat els anys que esta fet;
disposa, a més a més d'una
vintena de camins que
donen accés a la mar i uns
6 o 7 espais que miraculo
sament encara no estan
ocupats per construccions.

El mal anomenat
"barranquet" té una sortida
estreta i la ratlla del terme
una mena de forat que vol
ser un pontet. La darrera
riuada a deixat al veïnat
amb l'ai al cor per sempre
més. A més dels tristament
cèlebres PAlS que han
posat en peu de guerra a

moltes partides del terme i
que s'han organitzat de
manera preventiva(com és
el cas de Sanadorlí). Ara li
ha tocat a la de Solades
que era fins ara una mena
d'aparador del bon viure
mediterrani. A mode de
preludi els xalets que estan
entre el camí vell de Pen ís
cola i Ratlla del Terme que
desemboca al pontet on
comença el passeig dels
disbarats ja dins de Penís
cola-Terme ja han sofert
moltes vegades les inunda
cions d'aigua del cel i de la
mar (com diria un mariner)
amb la indiferència de l'au
toritat (civil por supuesto)
alguns dels quals se'n
varen anar a viure al Corral
del Petiquillo.Caldria que

les Autoritats tingueren en
comte: que la desemboca
dura del "Barranquet"i de la
Ratlla del Terme deuen de
tindre sengles esculleres de
sortida a dreta i esquerra
per tal d'impedir el tapa
ment per l'arena de la "plat
ja de Peníscola", que els
ponts deurien de ser més
grans, sobretot el de la Rat
lla del Terme, que les vore
res de l'Avinguda Papa
Luna que donen als camins
de sortida a la mar sigueren
rebaixades a nivell de la
calçada. I que la platja que
coincideix amb els camins
fora degudament rebaixada
en casos d'alerta de gota
freda.

També cal canalitzar (on
faça falta) el Barranc de

Polpís (Barranquet) sempre
òbviament seguint criteris
ecològics i de seguretat
alhora. Demanem al regi
dors que van fer burla de la
petició per part del portaveu
del PSPV-PSOE de canalit
zar el dit barranc en el
darrer Ple Ordinari que rec
tifiquen i que pensen que
qualsevol petició d'un ciu
tadà cal que sigue escolta
da. I demanem que també
se'ns escolten a nosaltres
aquestes possibles solu
cions que aportem desinte
ressadament en defensa
del veïnat i per la seua tran
quilitat.

Lluís Terol Xerta
Portaveu de l'Entesa

J

ACTIVITATS ASSOCIACiÓ DE LA DONA

Dimecres dia 3.viatge
a València, per
assistir al programa

de Canal 9, Tómbola. Sorti-
da a les 18h des del Casal
.Municipal. .

Dijous dia 11. Demostra
ció de centres nadalencs
amb flors. Serà a càrrec de
la floristeria "La Orquídea".
Ens farà una demostració
.de com decorar, amb flors,
~a nostra casa amb motius
nadalencs. L'acte serà a les

16 h al Casal Municipal. A
l'acabament es farà una rifa
de dos lots de Nadal entre
totes les sòcies.

Dijous dia 18. Especial
cuina nadalenca. Serà a
càrrec de Sergio Vicent
Añó, cuiner del restaurant
"El Eden", de Peníscola.
L'acte serà a les 16 h al
Casal Municipal.

Divendres dia 19. Visita
al Centre Geriàtric. Com en
anys anteriors la nostra

associació visitarà als resi-;
dents del centre, passant'
una tarda molt emotiva can
tant nadales i celebrant el
Nadal amb ells.,Les sòcies
que vulguen acompanyar
nos podran estar a la porta
del Geriàtric a les 15:30h.

La nostra associació
estarà present amb un
estant a Benicarlàndia, el
dia 29, amb degustació de
creps..

8
anys

amb un altre
punt de vista

i
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N-340, (fILIes categ~ries Cie ciufadans

Comença a circu
lar el desdobla

> ment de la N
340. El traçat que se
pretén, talla el nostre
:terme sense cap ni
:peus, destrossant fin
ques i provocant molts
més problemes que
!beneficis. Ara farà tres
¡legislatures, va passar
¡pel nostre ajuntament
:Ia pretensió d'aquest
,desdoblament i ja lla
vors és va dir que el
millor traçat era
tseguint el -camí
:Molinés, encara que el
'PP, que era qui mana
òva, no va dir absoluta-

ment reS i que la solu
ció que aportara el
Ministeri ja li pareixeria
bé.

Així, el ministeri ha
fet el que li ha convin
gut. Com era d'espe
rar. Ara, torna a moure
la cosa, però amb la
sorpresa que s'ha
modificat el traçat per
la Ciutat Sèniòr i pel
Polígon Industrial, però
sense fer ni cas de la
que podria ser la solu
ció més idònià, la del
camí Molinés.

Pensem, per què
aquestes dos modifica
cions, abans de sortir

el període Cl'aHega
cions, ja han estan
replegades (i solucio
nades), quan el nostre
ajuntament anterior
ment no n'havia pre
sentat cap ni una?

Qui ha estat el que
ha fet que se replega
ren aquestes modifica
cions tan particulars?
Per quina raó en canvi
no s'ha dit res de la
resta del traçat? Per
què els llauradors
s'han quedat sols amb
les seues reivindica
cions? Per què, quan
aquests s'adrecen a
l'ajuntament no se'ls

dona quasi fnformació I

se l'han de buscar pel
seu compte, com s'han
queixat repetidament?

Si suposa que el'
nostre ajuntament,
també està per a
defensar l'interés dels
seus ciutadans, (i no
només alguns particu
lars), per quina raó
s'ha tingut que fer una
plataforma per defen
sar els interessos dels
afectats?

Es veu que hi ha
dues vares de mesurar
la importància de les
terres. O dues catego
ries de ciutadans?

laveudebenicarlo@eresmas.com
I t .. , o ([

a eua Opin10 (21 OP 0> n;r;~: Uí::;\irv,f("'í el':,.:;'!'0 ¡ LJ~) ULi UL ~)\~/ Li l~(gJ
!

el que passa a Benicarló t'ho contem a La Veu
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L'Estel ca~la mot rs per la representació

TEXT: noemíoms

Amb 18.000 euros ,de pres
supost, nous decorats i
algunes modificacions en
les interpretacions l'Estel
escalfa motors per a oferir
novament un espectacle
inspirat en el naixement de
Jesús, en aquest cas adap
tat a un context com és el
benicarlando, i carregat
d'infinites picades d'ullet
anecdòtiques que arren
quen, i no poques, riallades
entre el públic present.
Ballester ha elaborat el car
tell anunciador de l'obra
amb un fons pintat de blau
"amb pinzell i sobre base
beige", les notes musicals
que allí apareixen són de
cartolina i estan retallades
manualment, mentre que
"les ratlles del pentagrama
estan fetes amb pastís".
Segons Ballester, "volia
que aparegués l'estrella
perquè representa l'asso
ciació, la gent que es dedi
ca durant tot l'any, les asso-

ciacions que col·laboren i el
lliurament dels actors i la
gent en general, sobretot
els últims dies, quan es
passa molta son".
D'altra banda, l'entitat ha
repetit la iniciativa estrena
da l'any passat i tornarà a
sortejar un quadre cedit per
un artista benicarlando
amb la finalitat d'obtenir
recursos per a la represen
tació. En aquesta ocasió,
es tracta de Palmira Antolí
qui representa a través
d'un oli sobre cartró una
escena de l'ermita de Sant
Gregori. El sorteig de l'obra
coincidirà amb el de la

Grossa de Nadal.
Pocs canvis en l'organigra
ma de l'Estel, els més
importants en el càrrec del
Síndic Major; Joanvi Vallés
s'estrena aquest anyal
capdavant de l'entitat que
fins el moment presidia
José Luís Guzman, actual
regidor de Cultura de l'ajun
tament de Benicarló. D'altra
banda, continua dirigint l'o_
bra el incombustible Josi
Ganzenmüller, que ja ha
avançat que s'han buscat
canvis i novetats amb la
finalitat d'arribar a "més
intensitat dramàtica en la
primera part sobretot".

Més de quaranta actors
desfilaran de nou per l'es
cenari i una qesena. d'asso
ciacions col· laboraran de
nou oferint la seva música,
danses i altres aportacions.
La cita serà, com sempre
doble, d'una banda el dis
sabte 13 de desembre a les
21:30 i el diumenge 14 de
desembre a les 19:00. En
aquesta ocasió i com ja és
habitual no faltaran les sor
preses i una anunciada és
la que procedirà de l'asso
ciació "Amics de Sant Gre
gori".
D'altra banda, l'entitat
també ha planejat diverses
activitats entre elles "la
marxa urbana de l'Estel"
que tindrà lloc el pròxim 6
de desembre a les 10:30
del matí amb la finalitat de
visitar amb detall el convent
de Sant Francesc, el cam
panar i la casa de llaura
dors del carrer Sant Candi
da.

Actuent conjuntament la Coral i la Banda per Santa Cecilia
L'auditori municipal de Beni
carló va acollir el divendres
passat el concert extraordinari
de Santa Cecilia. L'espectacle,
organitzat per l'Associació
Musical Ciutat de Benicarló i la
Coral Polifònica Benicarlanda,
va comptar amb tres parts, en
la primera va intervenir la coral
interpretant diverses peces
com és el cas de "Comiat al
bosc", de Mendelssohn, o, "So
de lloma", de M. Matamoros. A
la segona part la banda de
música va oferir un concert per
a saxofon amb Rosa Ferrer

Àvila com solista. D'altra
banda, Second Suite for Band
de Reed va ser l'altra peça ele
gida per la banda que dirigeix
Pablo Anglés. Per a finalitzar, el
concert ambdues agrupacions
van oferir la cançó de Renai
xença.
Així mateix, durant el dissabte
es van oferir petits concerts de
la Coral Kylix, la secció juvenil
de la Coral Polifónica Benicar
landa en la plaça del Mercat
Vell, els voltants del mercat i la
plaça Sant Joan.

1
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'El dimecres'

Una nit de glamour

laveUdebenicarlo

hem de dir mèdul·la i Rài
mon, sinó medul·la i Rai
mon. I perdó també per
aquestes humils paraules.
Perdó.
6. I al final les postres:
heu vist que ens han esca
motejat el bescuit de gelat
figues amb xocolata? Qui
no recorda el que ens van
servir l'any passat i que sin
gularitzava el parador de
Benicarló enfront dels
altres? Què ens van donar:
un tall de nata amb brosses
de color i poca cosa més.
Fem una altra proposta:
l'any que ve, si els déus
volen, podríem aprofitar les
magnífiques instal·lacions
de l'Albergue (suplicarem
que abaixen la calefacció!)
però demanarem un servei
de càtering al Marynton.
D'acord?

rere = eres!!!!"
Se'l veia content i no és

per a menys. La història,
que atorga un paper secun
dari a la majoria, ha sigut
generosa amb ell i l'ha
reservat aquesta oportuni
tat per a la glòria. Dotze
anys després ell ho ha des
cobert. Quins collons...

fins l'abril dimecres
dimecres.

La notícia és important i
el regidor va convocar la
premsa. Més o menys va
explicar els anteriors arg.u
ments però pareixia que
havia descobert la pólvora.
Només va faltar una crida
de l'estil: "Benicarlan
dos!!!! Ja no tindreu
embussos els dime-

per fer més honor al nostre
gentilici, l'any que ve el
guardó es done al guanya
dor/a en metàl·lic, vulgar
ment calderilla, i dins del
caduf. No ens sorprendria
que la proposta fos ben
rebuda per l'autoritat atès
que van arribar a 36 les
vegades que el flamant
regidor de cultura JLG va
repetir l'insòlit adjectiu
"benicarlando". Digne suc
cessor de Francisco Flos,
benicarlando de pedra
picada.
5. Coses més profun
des. Hem notat que des
que en el sopar de l'any
2000, encara al Marynton,
Manel (Garcia) Grau es va
declarar agnòstic davant
l'agnosticisme de molts
coneguts, el poeta no ha
parat d'invocar els déus, en
plural, en totes les convo
catòries. Més que agnòstic,
l'haurem de considerar poli
teista. Fe d'errades: no

urgent feliCitem al goverfr
del Bloc Popular per l'en
cert de la decisió. Ha costat
molts anys però per fi algu
na ment privilegiada ha
entès que tallar un dia a la
setmana l'entrada principal
al poble i desviar el tràfic
cap al carrer Vinaròs és
una autèntica barbaritat
que els conductors locals
han patit, pateixen i patiran

d'una taula a l'altra: Vicent
Coll i Adolf Sanmartin
devien acabar amb un tall
de digestió amb tanta
escolteta. Pel que fa al
PSOE no vam veure el líder
(?) però sí, si la indumentà
ria és un signe, moltes
camises blaves a l'entorn
de la seua taula.
3. Qui sí que vestia un
signe era Manuel Joan i
Arinyo, jurat de narrativa,
que s'atrevia amb un jersei
ratllat obsequi la clínica on
s'havia operat dels ulls.
Més difícil va ser esbrinar
l'exòtica regió d'on procedia
el vestit tradicional (?) que
duien les cambreres de l'Al
bergue. Una fantasia de
cretona de sofà dels 60 i
sobres de vestuari de Mou
Iin Rouge.
4. Ja que el concurs de
narrativa adoptarà, si no ho
poden impedir, el nom de
premi Alambor-Ciutat de
Benicarló proposem que,

OPINiÓ
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~E' I regidor ae Goverñ'à
ció ho ha anunciat: el
govern local ha deci

,dit canviar la ubicació del
"dimecres" i llevar-lo de l'A
inguda Catalunya.

El nou lloc no s'ha fet
¡públic encara però' sembla
¡que volen que el problema
¡estiga resolt abans del pro
~er abril. Tot i que la mesu
ra hauria de tenir caràcter

1. Els tafaners també
vam assistir a la convocatò
ria cultural amb més gla
mour de la comarca: la nit
dels Alambor. Quina si no,
compta amb la segura
presència de Miquel Àngel
Pradilla, latin lover que com
Samsó té la força en el
cabell? I com sabem que la
premsa no estava més que
per al Viña Chatel de
Penedès, que per cert no
corria com haguera d'haver
corregut, i per a les trans
parències de Noemí, ens
veiem obligats a informar
del que allí va ocórrer, que
nosaltres sí que estàvem al
que havíem d'estar.
2. El mapa polític varia
va notablement amb la
desaparició dels obligats
Mundo o Flos. Ara sí que
ho tenen fàcil: deuen des
carregar en JL Guzman
"que com és un d'ells... ". El
que sí que es veia eren les
corregudes dels enllaços

-
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La 00 era a preveu invertir
s e ros en la seua ampliació

TEXT: noemíoms

Una part important dels
associats de la cooperativa
agrícola Sant Isidre es
mostren molestos per l'obli
gació imposada des de l'A
juntament de Benicarló de
cedir un local de 150
metres quadrats per a usos
socials i culturals en els
terrenys on està situada
actualment la institució.
Benihort posseeix actual
ment prop d'un centenar de
socis en hortalisses i vol
tant de 2.000 en el marc
dels cítrics. La seva posició
en el mercat és poc menys
que envejable, amb 3.500
milions de pessetes de fac
turació en el 2002, dir
Benihort en aquests
moments significa el 60%
de la producció d'hortalis
ses de Benicarló i el 95%
en cítrics. No obstant, és
important assenyalar que
les seues fonts no es loca
litzen solament a Benicarló
sinó que també es nodrei
xen de localitats veïnes
com és el cas de Penísco
la, Càlig o Vinaròs. La Coo
perativa benicarlanda va
decidir fa un parell d'anys
ampliar les seves
instal·lacions i modernitzar
els seus processos amb
l'objectiu de plantejar-se
nous reptes en el mercat i
incrementar la seva compe
titivitat.
D'aquesta manera, el con
sell rector de l'entitat va
plantejar diverses opcions,
bé ampliar les seves naus
en els voltants on té actual
ment la planta citrícola o bé
aixecar unes noves
instal'lacions al polígon
industrial del Collet.

Les dificultats derivades del
preu i altres aspectes que
implicava la primera possi
bilitat van fer que l'entitat es
decantés per la segona
alternativa. En aquest sen
tit, la cooperativa va adqui
rir una parcel'la de 24.000

metres quadrats en el polí
gon industrial el Collet, i va
decidir projectar un PAl en
els terrenys on s'emmarca
actualment amb la finalitat
de convertir-los en urbans.
"Considerem que per les
implicacions derivades de
la cooperativa, la decisió de
traslladar-nos serà positiva
per a l'entorn, ja que s'evi
tarà el tràfic de tractors i
camions de gran tonatge i
millorarà la qualitat de vida
de la zona" explicava José
Antonio Marza, president
de la cooperativa.
D'altra banda, el trasllat
també repercutirà en posi
tiu per a l'entitat atès que
actualment "estem molt
atapeïts amb els camions i
l'envasat, es necessita més
espai i allí estarem més

amples". A més, segons
subratllava Marza "ja no és
només el créixer, sinó tre
ballar en millors condicions
i proporcionar més qualitat
en els nostres productes".
En el camí cap als reptes
que imposa el mercat en el

segle XXI, també es troba
el de l'ampliació de la sec
ció de cítrics de la Coope
rativa. En aquest cas es
preveu augmentar les
actuals instal·lacions amb
prop de 4.000 metres qua
drats de superfície i voltant
de 1.200.000 quilos de
cambres. Segons Marza,
aquesta ampliació per
metrà treballar amb major
previsió atès que es podran
omplir les cambres de
manera que es pua tenir
gènere emmagatzemat i no
haver d'estar depenent de
que no ploga. Així mateix,
comentava que l'ampliació
permetrà guardar i madurar
la fruita emmagatzemada
tant en fred com en tempe
ratura ambient.
Les noves inversions

requereixen pressupost,
pel que la cooperativa va
plantejar un PAl en la seva
actual ubicació amb la fina
litat de requalificar els
terrenys a urbans i aconse
guir, d'aquesta manera,
Iiquidesa. No obstant això,
a pesar que se'ls va perme
tre donar aquest pas avant
se'ls va posar com a condi
ció la construcció d'un saló
de 150 metres quadrats del
qual la institució seria la
propietària però que en
qualsevol moment podria
cedir per a usos socials i
culturals de la ciutat.
Segons el gerent de la coo
perativa agrícola Sant Isi
dre, Guillermo Edo, la
mesura no ha estat acollida
amb gran entusiasme per
part dels associats, ja que
"entre terrenys, dotacions i
equipaments la inversió en
els baixos podria arribar a
els 30.000 euros, una
quantitat important tenint
en compte que es tracta
d'uns moments anem justs
quant a pressupost". En
aquest sentit, Edo adverteix
que haurien de ser els
socis els que aporten la
quantitat que falta, que no
serà petita tenint en compte
que la inversió prevista arri
ba a els 6 milions d'euros.
A pesar de tot el gerent de
la cooperativa reconeixia
que els avantatges que
proporciona el conveni
superen amb escreix els
inconvenients que reporta
en un principi.

«
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,xa MITJA MARATHO
de I

TEXT: coordmenor

El 9 de novembre es
celebrà la xa Mitja Marató
de Xirivella amb la partici
pació de Juan Lores Albiol
que amb un temps de
1.18'35" aconseguí el 17è
lloc.

El mateix dia també es
celebrà, aquesta vegada a
Castelló, la XXa Marató
Ciutat de Castelló amb un
circuit de 21,097 Km. El
Club Athletisme Baix Maes
trat va participar amb 8
atletes amb les posicions i
temps següents:
- Javier de la Fuente L10pis
1.22'09, 40è lloc
- Guillem Sancho Tomé
1.22'09, 41 è lloc
- Joaquín Sabaté Fuster

1.25'05, 77è lloc
- Agustín Querol Ferreres
1.29'07, 140è
- Juna Jarque Botella
1.33'52" , 228è
- Javier Segura Ribera,
1.38'19", 313è
- Roberto Campos Gargallo
1.42'21 ", 399è
- Francisco Remolina Ortiz
1.42'24", 400è

El 16 de novembre va
ser Vinaròs on es celebrà
el Cross amb gran partici
pació d'atletes del Club de
totes les categories:
- A/var Albalate (Benjamí),
1er lloc. Leila Dabbou
(Ben), 5a. Tatan Vidal
(Ben), 2n lloc. Angela Que
rol (Ben), 3a. Francisco
Ferrer (aleví), 2n lloc. Car
men Melet (aleví), 4 a .

Jesús Ortega (aleví), 10è.
Jessica Lores (aleví), 1a.
Adrian Castillo (infantil) 7è
lloc. Vanessa Marzal
(aleví), 7a. Bilal Dabbou
(infantil), 9è. Ana Cardo
na (aleví), 9a. Eric Nolla
(infantil), 5è. Mireia Men
dieta (aleví), 8a. Javier
Palau (cadet), 6è. Iratxe
Marqués (aleví), 1Oa. Victor
Escura (cadet), 9è. Lorena
Buj (infantil), 10a. Adrià
Badí (cadet), 5è. Cristina
Monforte (infantil), 8a.
Mohamet Amacrame
(cadet),13è. Cristina
Ferrando (infantil), 5 a .
Antonio Castro Uuvenil)
1er. Rosa Sorlí (infantil),
13a. Fran Sastre Uuvenil),
4t. Marta Ferreres
(infantil), 6a. Jesús Gelli-

da (senior), 6è. Javier de la
Fuente (senior), 7è.
Agustín Querol (veterà),
1er. Sebastian Vidal
(veterà), 2n.

Aprofitem aquesta cròni
ca per convidar a tot el
poble, al XXlllè Cross Ciu
tat de Benicarló, prova pun
tuable pel Campionat
Autonòmic de Cross que se
celebrarà el 21 de desem
bre del 2003 a partir de les
10h.

Hi haurà tres recorreguts
de 480, 980 i 2570 mts en
el circuit de Méndez Nuñez
i esperem una amplia parti
cipació, tant d'atletes com
de públic assistent.

El Club Handbol Benicarló demana una reestruc
turació de ImOrganisme d"Esports

•

TEXT: noemíOmS

DiscrepàlJ.cíes i no poc importants les
,que hi. ha al sí de l'organisme autò
,nqm d'esports de 8enicarl6~ El Club
~d'Handbol de la ciutat va obrir aques
ta setmana la caixa de pandora i van
¡deixar ben clar qüe no està d'acord ni
!de bon tros amb el funcionament que
[està tenint el organisme.
íAsseguren'que aquest s'ha con\1ertit
,en poc més que una màquina reparti
'dora de diners on els interessos i vin
cles particulars imperen per sobre
'd'aspectes esportius. Es per això que
'consideren que més que un organis
ime, "cal implantar un patronat i posar
,algú preparat al capdavant de la regi
.doria d'esports", segons explicava el
coordinadòr de l'handbol entre els
escolars, Joaquín Pérez.
De fet, els membres de la directiva
lamentaven d'aque'sta manera

"èscàS 7êcólzàmemt que han tingut
per part de l'administració local, una
prova d'això es que hagen hagut de
ser els membres del Club d'handbol
Benicarló els "que s'hê3gÉm hagut de

piñtar els camps a les éscolès per tal
d'impulsar 'él 'mini handbol, una
sol·licitud que segons explicaven es
va fer al mes d'ago$t i fins 'fa uns dies
no v~ arribar la primera pgrteria.
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TEXT: rodolfoserrano

pacodelcastillo

P
rop de quatre-centes
ànimes, que les vaig
comptar jo, van acu-

dir a presenciar el "partit
de la jornada" d'aquest
grup nord de primera regio
nal valenciana que van dis
putar el líder -el Benicarló- i
el segon classificat -el San
Pedro CF del Grau de Cas
telló-. Entre els especta
dors de tan prometedor
espectacle cal destacar el
senyor rector de la parrò
quia de Santa Maria de la
Mar, mossén Jurado, que
se'n deguera tornar cap a
casa escandalitzat, pel
reguitzell d'improperis que
van amollar alguns i1·lustres
espectadors, i avorrit, pel
tediós joc exhibit pels dos
equips. No tornarà, pobre
home.

El partit contra el San
Pedro, pel que es pot inferir
del comentari anterior, va
ser un veritable bluf. Ni bon
futbol, ni ocasions clares ni
espesses, ni joc brut ni res
que fora previsible en una
jornada d'aquestes espe
cials característiques.

Els grauers han format
un equip de veterans, d'ho
mes amb ofici que dominen
a la perfecció el tempo del
partit. Saben perdre el
temps com veritables mes
tres, matar el matx amb una

falta o enviant la bimba a la
carretera de Càlig. Entre
els titulars destaca un exju
gador del Benicarló, un tal
Ernesto que ací l'havíem
portat de l'Almassora i que
no era recordat per l'afició
per cap habilitat especial,
de fet, els pocs que el
recordàvem el teníem a la
ment com un futbolista
mediocre, gris i atrompinat.
A la represa també van
treure Dani Cayuela, que
després d'un perllongat
periple per un grapat de
plantilles punteres de prefe
rent ha anat ha anat a espi
golar amb el que li queda
de futbol a un equipet de
primera regional. A la ban
queta encara es troba l'in
combustible Pepe Palatsí, i
dic incombustible perquè,
per exemple, unes cendres
no hi ha ningú capaç de
pegar-los foc; Palatsí, l'ho
me que sent entrenador del
Benicarló ha comptat amb
la millor plantilla dels darre
res trenta anys i ens va fer
baixar de tercera divisió.

A la primera part el mig
campisme es va apoderar
del camp. La pilota difícil
ment sortia del cercle cen
tral si no era per provocar
un fora de joc d'algun
davanter despistat o per
anar directament fora.
Aquests primers quaranta
cinc minuts però van tindre
la sua jugada. En una
badada defensiva del Beni-

carló, una més, un davanter
foraster va encarar San
chez en singular y reñido
mano a mano. El nostre
porter va fer caure l'atacant
en vore que no es podia fer
amb l'esfèrica per cap dels
mitjans que permet el regla
ment. No ho vaig vore bé, la
veritat, i no estic en condi
cions d'assegurar si la topa
da va ser dins o fora de l'à
rea. Siga com siga, a
instàncies del linier de late
ral, els forasters es van
haver de conformar a treure
un lliure directe des de la
mateixa línia de calç. El
col'legiat, a més, es va limi
tar ensenyar-li la tarja
groga al nostre porter, quan
era del tot palés que amb la
seua jugada havia avortat
una jugada de manifesta
ocasió de gol. Com me'n
vaig xalar. Els jugadors del
San Pedro es feien bogets,
li pegaven empentes al
pobre linier, envoltaven l'àr
bitre amb escarafalls ame
naçadors, miraven el res
pectable cercant la seua
complicitat, posaven una i
mil vegades la pilota dos
metres dins de l'àrea. Un
personatge que seia a la
banqueta forastera va patir
un atac d'imbecilitat i desa
fiava els espectadors de tri
buna amb gestos de no
entendre res i dient pecats,
molts de pecats mortals. Si
ens arriba a passar a nosal
tres se'n munta una de ben

grossa. Però ja ens ha pas
sat massa vegades, no?
Aquest incident va escalfar
una mica els ànims i a la
llotja presidencial un direc
tiu va invitar amb con
tundència una seguidora
forastera a anar-se'n de la
seua localitat. "Qui sou
vatros ? A mi m'ho hau de
dir? que pa anar a n'eixe
camp vostre t'ha d'acom
panyar la guàrdia civil,
faça el favor d'anar-se'n i
de callar, mal crià!"

La segona part va ser tan
ensopida com la primera
però sense jugada polèmi
ca i amb una evident resig
nació a la graderia. Feia
una mica l'efecte que tots
dos equips donaven per bo
l'empat. No hi va haver res
de remarcable.

El Benicarló continua de
líder i ara el segon és el
Villarreal CF C, que s'ha
afegit definitivament al
grup d'equips interessats a
pujar de categoria. L'Alcalà
va empatar a casa i el Sant
Mateu em penso que no va
guanyar, així és que estem
tots com estàvem.

Diumenge vinent el des
plaçament és al camp de
l'Atzeneta. A saber Déu on
deu estar això i per quina
classe de carreteres ens
tocarà pujar. Com ens
veiem de malament, com.
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nimar el seu equip sense
descans, penso que alguns
dels que s'asseuen pels,
voltants s'haurien de mirar
una mica les coses que
diuen. Per exemple, en
alguns moments del partit
es van sentir crits que
deien "España, España" a
fi i efecte d'intimidar els'
rivals pel fet de ser nava
rresos. Un que s'asseia al
meu costat va dir: "Ja m'a
gradaria a mi veure si,
tenen castanyes de dir
ho al seu pavelló". JOi

penso el mateix.

saben és el Barça.. El pro
per partit es jugarà al sem
pre difícil pavelló de l'Ando
rra, ben classificat a la
general. Va haver un parell
de coses que no em van
agradar i vull deixar
constància. En primer lloc,
la gran quantitat de gent
que fuma dins el pavelló,
que fa que la meua dona
es pense que vinc d'un bar
o, el que ès pitjor, d'algun
algun lloc de dubtosa
moralitat. En segon lloc, tot
í el gran suport que té el
Povet de la penya Gol
Blau, que no es cansa d'a-

alcalde, alguns regidors del
seu grup polític, represen
tats dels coloms missat
gers, tertulians televisius,
representants de les falles
familiars dels jugadors:
representats dels bombos i
tabals, entrenadors de fut
bol, pioners dels correfocs,
representants de l'estament
arbitral i molta més gent
que no acabava de vore bé
des del meu lloc. El presi
dent, com sempre, domi
nant els nervis i veient l'es
pectacle des d'un dels can
tons del pavelló. El partit va
ser un passeig triomfal per
als deixebles de Plaza,
sobretot a la segona part,
perquè a la primera els
navarresos van tenir algu
nes c1aríssimes ocasions
de gol que no van materia
litzar. Amb aquest resultat
el Povet es manté segon a
la classificació a un punt del
primer, que com tots vostés

Si els meus limitats conei
:xements sobre futbol que
den al descobert setmana
[rere se;¡tmana a la pàgina
¡del costat, més d'un se'n
farà creus en veure l'autor
'd'aquesta crònica de futbol
sala. Què hi farem?

Dissabte vaig anar a
veure el partit i, en arribar a
casa, vaig pensar que
podria escriure alguna cosa
al respecte tenint en comp
~te les vegades que aquest
'esport es queda sense el
seu merescut lloc dins d'a
questa publicaciò.

Com que diuen que la
.ignorància és molt atrevida,
ací estic jo. El pavellò pre
sentava una magnífica
.entrada. Però jo em vaig
fixar en la 1I0lja presiden
,cial, que conformava un
magnífic compendi de la
:societat benicarlanda. Un

La XIII MARXA CICLISTA
DE LA SOLIDARITAT

prevista per al diumenge dia 23 de novembre va
haver de ser suspesa pel mal temps,

de manera que se celebrarà el proper diumenge
dia 30 de novembre.

Concentració a les 12:00 a la Plaça Sant Bartomeu
AGAFEU A BICICLETA I VENI A LA

MARXA DE LA SOLIDARITAT!

--
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