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El comerç benicarlando preocupat

Moment de la inauguració del Carrefour vinarossenc

TEXT: Redacció

Segons alguns dels
comerciants dels diferents
establiments del centre
Costa Azahar la inaugura
ció de Carrefour s'ha fet
sentir i fort al llarg de la pri
mera setmana, sobretot
entre dilluns i divendres. En
aquest sentit, com deien,
una imatge val més que mil
paraules i els pàrkings d'un
i altre centre ho deien tot.
Mentre el divendres passat
al carrefour no hi cabia ni
una agulla al aparcament,
al centre comercial proble
mes per aparcar no hi havia
cap ni un.

De la mateixa manera,
dissabte els accessos del
Carrefour, que també és un
tema a part, estaven total
ment col'lapsats i a més
d'un li va tocar fer cua
alguns minuts no només
per entrar sinó també per
eixir del recinte.

A Benicarló la situació
era pareguda però per cau
ses ben diferents. Una con
centració- exhibició de tun-

ning salvava la papereta i
aconseguia captar l'atenció
dels més joves fent que
multituds s'acostaren a les
immediacions del centre.
No obstant això, el super
mercat del centre no s'hi
semblava gaire al de
Vinaròs.

Malgrat aquestes prime
res apreciacions en relació
amb el centre comercial,
als comerços de la ciutat
sembla ser que les con
seqüències no han estat el
temibles que s'esperava a
priori. A fi de comptes els

supermercats de la família
Roig estaven de gom a
gom divendres, com si es
tractés d'un altre divendres
anterior sense carrefour.
Tot sembla assenyalar que
els ànims estan de moment
tranquils i és que segons
s'explicava des de l'àrea de
comerç de moment encara
no s'ha fet cap reunió de les
agrupacions per abordar el
tema. És per això que es
pensa que els moments
claus per veure si realment
l'efecte es negatiu sobre el
comerç benicarlando serà
la campanya de Nadal. Pre
cisament, la' regidora de
comerç i mercats de l'ajun
tament de Benicarló, Ana
Febrer, remarcava que "els
efectes només es perce
bran a llarg termini, ja que
aquestes coses sempre
tenen un boom al principi i
després s'estacionen, s'ha
de donar temps per a veure
com respon el comerç".
D'altra banda, si bé és una
nova amenaça per al petit
comerç considerava que la
proliferació de les grans
superfícies ha de suposar
l'especialització del petit

comerç. En tot cas conside
rava que seran més els
comerciants de Vinaròs els
que sentiran la presència
d'aquest nou centre.

Precisament per afrontar
millor aquesta amenaça
comercial s'han estat realit
zant diverses millores al
mercat municipal de Beni
carló. En aquest sentit,
s'estan instal·lant baranes
de seguretat en la zona de
rampa o accessos per a
minusvàlids, a més, es tre
balla en la millora de les
voladissos exteriors i en el
recobriment en pedra de la
part de l'entrada.

Així mateix, en l'interior
s'estan realitzant millores
en els serveis i neteja dels
subterranis. D'altra banda,
la regidora de comerç i
mercats destacava l'interès
de l'administració municipal
a impulsar el comerç local,
tant en el mercat com en la
ciutat en general. En
aquest sentit, recordava
que actualment s'estan
aplicant les directrius esti
pulades en el Pla d'Acció
Comercial que es traduei
xen en la senyalització i
peatonalització del centre
de la ciutat. En el cas de la
senyalització afirmava la
regidora que aquesta es
completarà abans de Nadal
mentre que actualment
s'està adequant el carrer
del Carmen, passos que
seguirà en breu el carrer
Pius XII i ja més a llarg ter
mini Hernan Cortés. Amb
aquestes actuacions es
pretén incentivar la compra
fent més fàcil el passeig per
aquests vials.

-
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davant l'obertura de Carrefour
Els accessos, el principal

enemic
El partit socialista consi

dera necessari que es
constru'isquen els accessos
projectats en el centre
comercial Costa azahar de
Benicarló per tal de fer-lo
més competitiu. Asseguren
que el no exigir de forma
immediata el necessari
compliment d'aquestes
condicions en el moment
de la seva obertura està
provocant "la degradació
del centre" ja que els
creuen necessaris no
només per a garantir la

seguretat del lloc, sinó
també per a promocionar el
mateix recinte. Segons el
portaveu del PSPV PSOE a
Benicarló, Enric Escuder,
en el fons "no perjudica tant
la nova superfície comer
cial de Vinaròs com l'in
compliment en el tema dels
accessos, ja que actua en
contra dels comerciants" en
aquest sentit, comentava
que la solució a totes
aquestes deficiències és la
millor pr-opaganda que pot
tenir el Centre Comercial
Costa Azahar.

Escuder no entén que

s'estiga projectant ampliar
la zona amb "un bingo, una
hamburgueseria, una dis
coteca i una botiga de
mobles", quan encara
estan pendents els acces
sos ja que sinó "estan
llençant-se pedres en el
seu mateix terrat i els perju
dicats són els comerciants
que han invertit honrada
ment un diners en aquest
centre i han vist que el riu
els obstaculitza per la
porta". En aquest sentit,
explicava que en l'actualitat
"s'està parlant de posar un
aval, però nosaltres vam

considerar que el que s'ha
de fer és presentar un pro
jecte en el que foment i el
PATRICOVA estiguen d'a
cord i es duga a la pràcti
ca".

Tant si és la culpa dels
accessos com sinó ben
segur el Nadal dirà la seua
última paraula. De moment,
la zona d'oci no se n'ha res
sentit, però el cert es que si
realment la cadena de cine
mes Alucine obre les més
de 10 sales que pretén al
complex de Vinaròs a més
d'un li pujaran les calors.

Passaport a la integració

b

TEXT: noemíoms

Commemorar el dia
internacional dels discapa
citats era l'objectiu que
s'havia marcat l'Institut
Valencià d'Atenció als dis
capacitats a Benicarló, és
per aquesta raó que la set
mana passada els seus
usuaris van sortir al carrer i
no ho van fer de qualsevol
manera, sinó traslladant els
seus tallers al centre
neuràlgic de la ciutat, a la
plaça Sant Bertomeu, lloc
que el centre ocupacional
han adoptat literalment com
escenari dels actes més
importants.

Amb aquesta iniciativa,
tan sobtada com encerta
da, es pretenia apropar una
vegada més el centre a la
societat. "després de 15
anys de treball, són ja molts
els ciutadans que ens
coneixen, però encara hi ha
gent que no" explicava el
director del centre, Juan
Manuel Torres, en aquest
sentit, ressaltava que a

través d'aquesta sortida els
benicarlandos podien
conèixer de prop que és
concretament el que es fa
en el centre de discapaci
tats i dur-se un regalet que
els propis usuaris feien,
d'una banda, flors elabora
des amb paper reciclat i per
un altre, clauers de fusta
amb la inicial de la persona
en qüestió. "Cada any
estem al peu del canó i
cada dia volem treure el
cap pel carrer i que sigui
més gent la qual conegui
totes les capacitats de la
gent discapacitada" afirma
va Torres.

Un ambient familiar que
es completava amb el
suport dels voluntaris de la
Creu Roja que eren els
encarregats de servir el
cafè amb llet calenta i gaIe
tes per a poder fer a les bai
xes temperatures. AI costat
dels tallers un mural recor
dava que la Constitució ja
té 25 anys.

Paral·lelament a aquesta
demostració en públic,

diversos grups d'usuaris es
van desplaçar per la ciutat
per a multar simbòlicament
als conductors que no res
pecten els passos de via
nants, les rampes d'accés
ni els pàrkings reservats
per als conductors discapa
citats, tot això en un intent
de conscienciejar.

Segons el director del
centre, les activitats del dia
no eren més que un
"making otr' de com es rea
litzen els productes del cen
tre ocupacional, uns pro
ductes que s'exposaran al
públic a partir del pròxim 12
de desembre en el saló
d'actes de la caixa Rural de
Benicarló; "serà la mascletà
final d'un any important,
l'any europeu del discapa
citat que acaba el 31 de

desembre, però l'any de les
persones discapacitades
és cada any" comentava
Torres. I és que no és para
menys perquè en la mostra
s'acaba literalment tot,
Torres ressalta fins i tot que
la mateixa setmana de l'ex
posició es va a haver de
treballar en la mostra a fi
d'assegurar-se el suficient
stock de productes perquè
a quins s'esgoten els pro
ductes en els primers dies.

Un fermall d'or a un any
rodó que s'ha tradu'it en
nombroses sortides al
carrer, potser de les més
emblemàtiques i emotives
la mascletà que disparava
la pirotècnia benicarlanda
en València des de la bal
conada de l'Ajuntament
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El PSOE demana l'ampliació i reforç
de plantilla del centre geriàtric

TEXT: noemíoms U n a
----------millora de
la qualitat del servei en el centre
geriàtric mitjançant un reforç de la
plantilla de personal és el que deman
da el partit socialista de Benicarló.
Segons el seu portaveu, Enric Escu
der, és essencial que s'amplie, així
mateix, l'oferta pública de places en el
centre ja que les ofertes privades que
s'estan veient quant a residències
"tenen preus desorbitats i no estan
a l'abast de tots els ciutadans de
Benicarló i comarca".

Per a Escuder, aquesta cir
cumstància demostra que Benicarló
necessita l'ampliació de l'actual cen
tre o un nou centre geriàtric i, en
defecte d'això, més places d'oferta
pública per a pal·liar les necessitats
socials actuals, que "van augmen
tant i no podem esperar que l'ofer
ta privada els cobrisca, entre altres
coses pels preus". Segons Escuder,
cada vegada hi ha més residents amb
malalties i problemes de mobilitat, pel
que la quantitat de personal que es
necessita siga cada dia major i "si
realment volem que la nostra

societat atenga als majors com
requereixen, això passa per invertir
més recursos des de les institu
cions públiques".

El centre Geriàtric de Benicarló té
64 places i registra més de 70 perso
nes majors que estan esperant una
plaça. Però aquesta situació, segons
asseguren els socialistes, no és nova
sinó que "ja es ve arrossegant des
de fa alguns anys, i el lamentable
és que no s'està fent res per solu
cionar-ho".

Segons explicava Escuder, posar
avui en dia una plaça en el mercat per
a un major costa entre 44.000 i
48.000 euros. En aquest sentit, consi
deren que el problema aquesta en el
cost que han de pagar els majors.o
les seves famílies per una d'aquestes
places està entre 1.400 i 1.800 euros
al mes, pel que asseguren que "no
tots les persones majors jubilades
poden pagar aquest tipus de
residències amb les seves pen
sions". De fet, des del PSOE s'asse
gura que en els últims quatre anys i
sobre la base de diverses enquestes
realitzades els ancians van establir en

setè lloc les residències, per darrere
de l'ajuda a domicili, la teleassistèn
cia, els centres diürns, l'acolliment
familiar, habitatges tutelats i els cen
tres de nit.

D'altra banda, Escuder destacava
la necessitat de potenciar serveis
com l'ajuda domiciliària, perquè "hem
de pensar que la persona major vol
ser atesa en la seva casa", a més
destacava que el servei de teleassis
tencia permet mobilitat i autonomia de
la persona major alhora que estar
connectada al servei d'urgència.

Lores assegura que Benicar Ó comptarà
amb la depuradora en el 2005

~ TEXT: noemíoms

Límpiezas Senar és
l'empresa de Benicarló,
denunciada pel SEPRONA
~aquesta setmana passada
per realitzar abocaments
!d'aigües residuals en la
xarxa de clavegueram de la
urbanització el Marjal d'AI
,canar. Els veïns de la
!mateixa zona residencial
van ser els que van alertar
a la guàrdia civil sobre el
;que estava succeint.
'Segons ha pogut saber

aquest setmanari, aquesta
empresa ja va ser denun
ciada durant el mes d'agost
també en la província de
Tarragona per la mateixa
raó, motiu pel qual se li va
obrir un expedient. La nor
mativa legal exigeix que
aquest tipus d'empreses
dipositen les aigües resi
duals que recull en les
plantes depuradores
corresponents, no obstant
això, la inexistència d'a
quest tipus d'estacions en
el nord de Castelló i sud de

Tarragona complica en
extrem el dipòsit d'aquest
tipus de residus. Precisa
ment, el regidor de
mediambient del Bloc de
Benicarló, Juan Lores,
recordava que la Generali
tat ja ha inclòs en els seus
pressupostos la inversió
destinada a la depuradora
de Benicarló. A pesar de
que el pressupost està
assignat i que el projecte
està acabat, el problema
que ha provocat el retard
en la seva materialització

no és altre que el procés de
negociació amb els propie
taris per a la compra dels
terrenys. No obstant, l'edil
de mediambient subratllava
que el 2006 és la data límit
que estableix la legislació
europea per a municipis
com Benicarló, tenir una
estació depuradora, pel
que anunciava que en el
2005 la planta serà una
realitat a Benicarló.

-
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Ximo Bueno guanya el concurs
de targetes nadalenques

Taules
informatives
sobre la sida

TEXT: noemíoms

L'alumne del Francisco
Català Ximo Bueno Alonso
ha estat el guanyador del
vintè cinquè guanyador del
concurs de postals nada
lenques. És per aquesta
raó que la seva ¡l·lustració
serà la qual de color a la
felicitació oficial de l'Ajunta
ment de Benicarló.

D'altra banda, la portada
del programa d'actes la sig
nen Margarita Febrer de 8
anys del CEIP Marquès de
Benicarló, Paula Cabrera
de la nostra Senyora de la
Consolació, Sandra Pedra
das del mateix centre i
Laura Batiste de la Salle.
Esments honorífics han

obtingut en el CEIP Eduar
do Martínez Ródenas
Vicent L1opis, Paula O'Con
nor, Irene Pitarch i Eric
Cuartero. ~n el de la Con
solació Nerea García,
Malena Pavesa, Daniel
Gregori i José Manuel
Àvila.

En el CEIP Marquès de
Benicarló els destacats
amb esments van ser
Paula Miguez, María Taus,
Ana Beltran i Azahara
López. Mentre que en el
Mestre Francesc Català,
destacaven Carme Querol,
Nicolas Segòvia, Marina
Querol Martínez i Fatima
Shamnine. I en la Surt-li,
Pablo Sales, va ser qui va

obtenir I esment honorífic.
D'altra banda, en els cen
tres de secundària, Oriol
Guimerà destacava en el
lEs Joan Coromines i Laura
Cucala en el Ramon Cid.

L'exposició dels dibuixos
presentats en el concurs i
lliurament de premi tindrà
lloc el 26 de desembre del
2003

L'exposició

dels dibuixos

tindrà lloc el 26

de desembre

TEXT: noemíoms

Amb motiu de la comme
moració dilluns passat del
dia mundial contra la
SIDA, l'ajuntament i el
centre de salut de Beni
carló van acollir taules
informatives sobre la
malaltia.
Tant joves com més
adults podien trobar en
elles la informació
necessària sobre aques
ta, les vies de contagi i
les formes de prevenció.
Les taules estaven orga
nitzades per l'assemblea
local de Creu Roja.

Llibres el pensament de Max Aub
¡MAX AUS. Aforismos en
fel laberi"nto: Ed; Edftasa.
r.
'Barcelona. 2003

t~CIÓ a Fraoça i 7(lgèria, per¡ I (). sfarn,os Rera; "os.
s'instaHa en Mèxic l'any No saldremos, ni con los
1942 on romandrà' fins la" pies por delante.

. ~ mort l'any 1972, I on En "La libertad y la igua/-
Max Aub va nàixer a escriurà la part més impor- daci", arreplega aforismes

t aris l'any 1903, de pare tant de la seua obra.' de tipus social i poHtic, que
lemany i mare francesa. A . L'aforisme és la manifes- fan referència a l'època

conseqüència de la 18 gue- tació breu i intensa d'un convulsa en què li va tocar
rra mundial la família s'ins- pens.ament profund que viure.
aHa a València a partir de comunica una visió del món Todo el sentido del

'l'any 1914, on viurà fins l'a- i de la vida. Amb Aforismos mundo de hoy cabe en dos
!cabament de la Guerra en el laberinto, Javier frases dichas o mejor des
Civil. A partir de l'any 1927 Quiñones presenta una dichas: Ganarse la vida,

i1ita en el PSOE, en els antologia d'aforismes "de dicen los pobres. Matar el
nys de la República i de la Max Aub sobre temes tiempo, dicen los ricos.
uerra es compromet molt diversos en l'apartat "Perdi- En el capítol "La literatu-

activament, sobretot amb dos en ellaberinto" reuneix ra: ese gran cementerio"
activitats culturals, és per aforismes en els quals pre- els aforismes fan referència
exemple qui encarrega a domina la reflexió existen- al seu pensament sobre

icasso, en nom del govern cial. L'ús que fa del símbol l'escriptura i la literatura en
fe la República el Guernica del laberint com a metàfora, general.
¡i col· labora amb André Mal- de l'existència humàna està Escribir es ir' descubr:ien-
1raux en la filmació de la present com a idea~central' do lo que sa quiere decir.
¡pel'líeula Sierra de Teruel. en diversos aforismes. ~ Les seues meditacions
-L'any 1939 marxa a l'exili i Nos metieren en un labe- sobre Espanya i els espan-"

esprés de passar per rinto, al salir del Parafso. Y yols s'arrepleguen sota
tiiversos camps de concen- se me persi6 el hi/o: estoy l'epígraf de "La sola y des-

alc aaa spalJa '," en
aquests aforismes manifes:"
ta les seu~s· reflexions
sobre el caràcter dels
espanyols, les seues virtuts
i els seus defectes. .

En España, la ignorancia
nunca fue considerada
como un defecto ni un mal.

La seua visió de la pintu
ra, el teatre o el desig de
combinar el liberalisme·
amb l'economia socialista,
formen el contingut de la
resta del llibre, un llibre que
cal llegir a poc a poc, pe
anar reflexionant sobre el
seu contingut, com cal fe
amb tots els IJibres d'aforis
mes.

Jo~ep Manuel San Abdon
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Senyora Garcia

OPINiÓ
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Això és el que vaig saber llegir en l'ant~rior número de la seua revista, el 412

TEXT: ellector

El tema de la setmana
m'ha semblat d'una con
tundència esfereïdora. Els
del Club d'Handbol dispa
ren directament a la línia de
flotació del sistema. Quan
va entrar a governar el PP
al nostre ajuntament sem
blava que els organismes
autònoms havien de ser la
panacea que aconseguira
alliberar de tensions les
relacions entre les regido
ries i les diferents associa
cions locals. Ara però s'ha
deixat amb les vergonyes
(què és això?) enlaire la
regidoria d'esports per la
seua manca d'efectivitat i
per la seua deixadesa.
Diuen que l'OAE (perdó
OAD) ha esdevingut un
simple mercat persa on la
màxima aspiració de cada
entitat és aconseguir una
bona tallada econòmica en
forma de subvenció per tal
de poder tirar endavant els
seus projectes esportius,
que no està malament,
compte. Però, és clar, plan
tegen els de l'handbol que
l'organisme en qüestió no
ha de ser només això.
Conta alguna llegenda
urbana que si molts surten
en defensa del funciona
ment del vedat del senyor
Marcos Marzal és perquè
tenen subjectades unes
parts delicades del cos i si
gosen dir ni piu es queden
sense diners. Una llegenda
urbana, clar està. Tot ben
discutible. Ara bé, el que a
totes llums resulta impre
sentable és l'actitud de dei
xadesa de MM a l'hora de
pintar unes ratlles al terra
perquè els xiquets pogue-

ren practicar esport. Escan
dalós. Patètic. Ridícul. Per
molt menys que això no fa
molts anys hi havia qui
demanava dimissions;
aquella celebèrrima
sentència de "señor alcal
de, si tuviera vergüenza
dimitiria" -èmul i prece
dent ignot del "vayase
señor Gonzalez"- encara
es pot llegir en molts dels
exemplars dels desapare
gut "Benicarló al dia".

Ha estat presenta
da la fallera major
de Benicarló i veig
que vostés no li
han donat a l'esde
veniment el tracta
ment que es
mereix. Amb la
quantitat de coses
importants que
passen pel poble...

Fa unes quantes setma
nes que la Colla dels Tafa
ners -brillant prosa, desen
raonats continguts- ens
acompanya amb certa
regularitat. En aquest
darrer número me n'he
rigut amb les peripècies
dels alcaldes de la nostra
comarca que, certament,
són bons, molt bons
millors que tots aqueixo~
que porten del Club de la
Comedia a l'Auditori. No he
acabat d'entendre però un
dels comentaris dels tafa-·
ners aquests, en concret el
que fa referència als diners
dels premis Alambor. No ho
he entés, de bona veritat.
Què volien dir, que aquesta

emèrita institució deu
diners a algunes botigues
del poble? Qui deu diners a
qui? Tant de missatge críp
tic sempre m'ha superat.

Robespierre torna a ata
car els del BLOC. Tot els ho
pesa. Ara bé, si les "mal
dats" que se'ls poden criti
car són totes d'aquest pes
específic ha de ser senyal
que no ho estan fent tan
malament. De tota manera
em sembla de mal gust
comparar Guzman amb
Mundo, què vol que li diga,
senyora meua.

Parlant del flamant dipu
tat autonòmic i al mateix
temps alcalde de Benicarló.
Trobo a faltar en la seua
revista algun article, carta,
comentari, escrit sobre la
darrera agressió perpetra
da contra la nostra llengua
pel partit de la nostra pri
mera autoritat. Em sap
greu que vostés, senyora
Garcia, no se n'hagen fet
ressò del penúltim intent
secessionista propiciat pel
PP amb tot això del valen
cià a les escoles oficials d'i
diomes. M'haguera agra
dat, m'agradaria encara,
que enviara algun dels
seus reporters a preguntar
li a Mundo què en pensa de
l'assumpte, si li sembla bé
que amb finalitats electo
rals es diguen falsedats,
mentides, si ell també con
sidera que valencià i català
són llengües diferents o si,
pel contrari, té prou perso
nalitat per desmarcar-se de
la línia oficial del Partit
imposada per Déu sap qui
des de Déu sap on. Ha de
ser fotut, trist, faltar a la
veritat per poder-se guan
yar el pa. Encara que tots
ho fem això de tapar-nos el

nas i mirar cap a un altre
costat, veritat?

I res més, senyora Gar
cia. Com sempre, m'he
quedat sense espai. Sense
poder dir res dels tords
babaus que encara
enguany han estat captu
rats a les parances, ni dels
deliciosos dies gloriosos
-en blanc i negre també
de San Abdón, ni de com
em sembla de graciós el
títol de la fotografia guan
yadora del concurs de les
festes i fires de la carxofa.

Vull, si m'ho permet,
acabar amb una petició
sobre un tema que fa molta
gràcia. He sabut que l'alcal
de de Vinaròs ha ofert els
coneguts llagostins de la
seua ciutat a la Casa Reial
per tal que siguen servits al
convit del casament del
nostre Felip VI i la nostra
Letizia. Si no és molt dema
nar, li demanaria que fera
arribar a l'esmentada Casa
Reial el número de La Veu
de Benicarló en què es feia
uns seriós estudi sobre l'o
rigen veritable dels famo
sos llagostins de Vinaròs.
Segur que ho farà, veritat,
senyora Garcia?

L'ESPIFIADA DE LA SET
MANA.

Ha estat presentada la
fallera major de Benicarló i
veig que vostés no li han
donat a l'esdeveniment el
tractament que es mereix.
Amb la quantitat de coses
importants que passen pel
poble...

-
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INUNDACIONS AL BARRANQ,UEI;··(1) ,': '.' ,.' o.'

TEXT: perebausà

A l'alba del dia 10 de novembre, va
caure una tremenda tempesta a la
zona ubicada entre Torreblanca,
Santa Magdalena i Alcalà de Xivert.
Com a conseqüència, el riu Sant
Miquel i la rambla d'Alcalà o "Barran
quet" provocaren inundacions a les
seves desembocadures. Les comuni
cacions quedaren greument altera
des: talls de la N-340 i paralització
del trànsit ferroviari.

AI terme de Benicarló, els efectes
més greus es van produir a la desem
bocadura del Barranquet i al centre
comercial Costa Azahar. Alguns ho
han considerat una catàstrofe natural
excepcional i imprevisible, altres cul
pen a les administracions municipal i
comunitària per haver permès l'ocu
pació de zones inundables o per no
tenir un pla d'emergència. També, ha
estat significativa la utilització de
records de persones majors i
refranys - a la vora del riu no facis el
niu- com arguments d'una determina
da interpretació dels fets. Semblaria
que no es coneixen o es desconfia de
les dades científiques recollides per
organismes com l'Institut Nacional de
Meteorologia (INM) o la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

Si els fenòmens meteorològics o
geològics passen a àrees deshabita
des, sense causar cap dany econò
mic o humà, no serien qualificats com
catàstrofes, tant sols serien proces
sos naturals. És l'ocupació humana
del territori la que causa les catàstro
fes erròniament nomenades "natu
rals". La gestió científica d'aquests
fenòmens es fa mitjançant l'anàlisi de
riscos. Definim risc com qualsevol
procés o esdeveniment que pugui
causar danys humans o pèrdues
econòmiques. Per estudiar i predir
l'impacte d'un determinat risc, cal
conèixer els mecanismes d'acció dels
diversos processos i els factors en el
passat. Aquest anàlisi, basat en supo
sicions, pot ser molt útil perquè és "ú
nica manera de gestionar els riscos i
d'establir mesures preventives o
pal·liatives. No es pot caure en l'error
de la seguretat absoluta d'aquest
mètode perquè el fenomen pot suc-

ceir a una intensitat molt superior a la
prevista. Estudiarem els esdeveni
ments del 10 de novembre des d'a
quest punt de vista.

A les 5 hores de la matinada del dia
10 plovia a la zona i el Centre Territo
rial de l'INM (CTINM) alertava de for
tes tempestes per aquestes comar
ques. El radar meteorològic de Culle
ra, que mesura la precipitació en
temps real,- semblant al radar de
Vallirana, el de la informació meteo
rològica de TV3- detectà intensitats

de pluja de més de 30 litres per metre
quadrat (11m2) a les 7.30 hores. A
Alcalà, des de les 7.30 fins les 8.45
hores caigueren 120 11m2. El pluviò
metre de la CHX mesurà 60 11m2 en
45 minuts a les 8 hores. El CTINM
emeté un avís de "fenomen advers
observat", el Consell decretà la situa
ció de preemergència per fortes plu
ges a les 8 del matí i els ajuntament
reberen l'alerta abans de les 9. AI
País Valencià les alertes per fortes
pluges es donen quan tenen una

.intensitat superior a 30 11m2. La quan
titat d'aigua caiguda a Alcalà durant
tot el dia fou de 230 11m2 i, sols al Baix
Maestrat, entre les 6.30 i 8.30 hores,
caigueren 323 llamps.

Una de les funcions de l'INM (RD
2076/1995) és "l'avís i predicció de
fenòmens potencialment perillosos
per a les vides humanes", els fenò
mens adversos. L'INM elaborà el Pla
de Predicció i Vigilància dels Fenò
mens Meteorològics Adversos. Esta
bleix un sistema de predicció, deter
mina per a cada cas -pluja, vent...- i
lloc els llindars de perillositat, genera i
difon informació real o prevista. El
CTINM qualificà de "fenomen advers
observat" les pluges intenses del dia
10 perquè superaven el llindar esta-

blert i perquè s'avisà quan s'estava
produint. Fou causat per un Sistema
Convectiu de Mesoescala (SCM). Les
pertorbacions atmosfèriques es clas
sifiquen segons la seva extensió i
durada temporal. Orlanski (1975) va
distingir, en una classificació ampla
ment acceptada, tres escales meteo
rològiques: la macroescala o sinòpti
ca, la mesoescala i la microescala.
Un SCM és una estructura arrodonida
formada per un conjunt de focus con
vectius -corrents d'elevació de mas
ses d'aire humit que causen precipita
cions- que constitueixen una àrea de
precipitació d'uns 100 km; són com un
bagot de tempestes. Els SCM són
freqüents a les latituds mitjanes com
la nostra. La matinada del dia 10 s'a
costava des de l'oest un front fred i
des de l'est venia un fort vent de lle
vant càlid i humit. Començaren a
aparèixer un rast de focus tempestuo
sos per la costa castellonenca, un
SCM. S'esperava que circulessin amb
rapidesa, deixant uns 30 11m2, però
quedaren ancorades o estancades,
de forma totalment imprevista, durant
unes hores al triangle Torreblanca,
Santa Magdalena i Alcalà i caigueren
més de 200 11m2. Els nuclis tempes
tuosos més actius quedaren clavats
per la seva interacció amb les mun
tanyes d'lrta i les Talaies.

Els SCM són freqüents per aques
ta zona però el que és excepcional ha
sigut l'estancament. Amb els 230 11m2
s'ha batut el record de precipitacions
en un dia a Alcalà però cal recordar
els 295 11m2 que van caure en 5 dies
a aquest poble durant un succés de
gota freda l'octubre de 2000. L'abril de
2002, a Santa Cruz de Tenerife, una
gran tempesta queda ancorada per la
serralada d'Anaga amb 224 11m2 de
pluja en 2.30 hores, quan les previ
sions de l'INM eren de 60 11m2.

L'alta intensitat dels fenòmens
climàtics i el seu caràcter imprevisible
al clima mediterrani, fan que les xifres
històriques de precipitació s'hagin d'a
gafar amb molta precaució. A més,
cal recordar les previsions de l'Orga
nització Meteorològica Mundial: els
fenòmens meteorològics extrems
seran cada com més freqüents.
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"Pels aventurers" Per Víctor Ferré i Pellicer* DES DEL 18 D'AGOST DE 1995

J

Jugada els ésta'SOffínfmof~
bé (Auto-emocion, Ibiza:
Passion , ... ). joaquín
Cortés, per exemple, ja té1
el tipus de toreador-zorro.
Perfecte. Res d'imitar a
Beckham, ja sabeu a qui:
hem de seguir.

D'altres idees es 'poden
proposar. Per exemple;
exportar els Barça-Madrid.
Jugar-ne una dotzena cada
temporada, un a cada capiJ
tal europea, Per molt sor
prenent que sembla, els;
estadis s'omplirien. Ara b€,~
caldria estar sempre al;
nivell del cap de. "cochini-:
Ilo".

Si esteu pensant de pr0"ii
var sort a l'estranger, no us1
oblideu d'aquests consells:
ben bronzejats, preneu:
classes de guitarra i salsa..
No se sap mai quan Jes,
podeu necessitar. Es venl
millor un bon "garbeo" iun~
posat desenfadat que un'
currículum impecable.

i
*Víctor Ferré i Pellicer és,

un jove enginyer benicar-.
lando a la recerca i captura
de feina al Regne Unit

i~~".r¡affañt ~per-'EUropa"~ ;Aquest5:''ño¡s rnÒ¡e's"han am6 a e El Zorro (gracies
~..., m'he trobat sempre' assimilat la història recent l Banderas 'per la part que et
~ molts joves fascinats. les tradicions d'Espanya de 'toca!).
¡per Espanya. Deixant de' la mà d'autors consagrats Cert o no, ens agrade o
banda que la immensa com George Orwell b· no,. aquesta és la imatge
majoria no han anat més Ernest Hemingway, i de que projectem a l'exterior. I
~nHà de; la Ruta Gaudí o fantàstiçsdirectors de cine això és el que ells esperen
¡Port Aventura, molts d'ells com Ken Loach o Pedro de nosaltres. Els que heu
¡m'han sorprès per conèixer Almodóvar. Quan parlo pogut parlar de la Guerra

I
~I país molLmiUor que no d'història recerít, em refe- Civil amb els avis sabreu
,pas jo:. ..' reixo bàsica'menta la Gue- que les coses pels de la
¡ Uns enamorats de )'art rra Civil. I quan parío de tern:! no eren tan romànti
~andalusí, d'altres impres- tradicions, em refereixo ques. ~n una Éspanya
¡sionats per la marxa eivis- bàsicament a"la tauromà- aïllada d'Europa, rural i
1sencà, elsmés'divertits tre- quia.· fragmentada, les decisions
:pitgen un accent, castís La Guerra Civil qu~ ells; no les prenien ni la passió
farreplegat durant sortides coneixen és la d~ls briga- ni les conviccions políti
[nocturnes a, Malasàña 'distes internacionals. Gent' ques, només la necessitat i
Imentre persegueixen l'a- idealista anterior a la Gue- la por. En deftnitiva, com a
recte d'algunaautòctòna. rra Fre,.da" compromesa qualsevol gúerra civil arreu
¡Comptats són els afortu-. amb la seva societat. 'Gent. del món.'
~nats 'que tenen un xalet en que, informada de la situa- El toreig no és l'esport
¡prOPietat a Me.norca, o que ció a Europa, prengueren , nacional, ~fortunadament

~es passen SIS mesos a les seves maletes, armats El ball no es el fort de l'es
¡l'any fent windsurf a Teneri- o no, 'i marxaren cap al sol panyol típic. És cert que
ife ", . a fer força contra el feixis,. ens apassionem amb el,t Fins aquí tot normal. me. Bàsicament, eren gent futbol,' però ni més ni
{Aquests, d'Una manera o amb un futur assegurat als menys que eHs.
fd'altra, estan seguint les seus països que ho deixa- I tot aquest rotllo, per
,pautes d'una Europa cada ren tot per lluitar per un què? Fart de veure com els
cop més·àvidà de sol i de món més just. francesos .s'emporten la
~ida reposada. El més sor- Els Sanfermins que ells fama del vi i els italians
prenent, però, són els coneixen són relatats per s'emporten la fama de l'oli,
Hoves de vint-i-pocs que et un americà amant de la ha arribat la nostra hora:
¡parlen fascinats del nostre bona vida i amb la butxaca cal que ens venguem com
'caràcter revolucionari. ben plena per poder disfru- els revolucionaris i passi0

'A1'lucinats pels grafitis del tar-la. La iconografia del nais.'
r.Raval de Barcelona, pen- toreadof, com ells diuen, Això no vol dir res més
;sen que són l'últim reducte és semblant a la d'un que posar-ho fins a la
d'inconformisme i passió superheroi a la espanyola, sopa, Els de Seat ja ho van
êel món occ;idental. moltes vegades confosa fer per exportar cotxes, i _Ia_. ~__.-;......,;,;.,.....;......l

~ I

I CULTURAL ~ Edita Col'laboradorsJ
I '0 r- Directoral CRISTINA GARCIA Associació Cultural la Feram de Benicarló JOSEP BAR~.1
I Ci » Cap de Redacciól JORDI MAURA CI Sant Francesc 95 VICENT BfOORMSI>

« Consell de Redacciól XIMO BUENO .. 'I NOEM
I Ci ~ FRANCESC DEL CASTILLO TONYo' Casal MUnJclpa RAMON PARfs, e
I ~ ;' FIBLA, JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN 12.580 Benicarló Tel. 964.46.16.18 TAUS i G~E(
I ~ s:: ABDON i RODOLFO SERRANO FAX: 964.47.56.98 o Fo~ografles
I BENICARLÓ laveudebenicarlo@eresMas.com I JOAN C~ l



tebenicarlo

••••••••••••••
Com f\tila i el seu cavall

Editorial

J ne van ...
Amb l'obertura del

Carrefour, ens hem
convertit en la comarca
amb més superfície de
,venda per habitant de
Itot el nostre País.

La bogeria comercial
que ha atacat les nos
tres contrades ha
superat i de bon tros
les millors expectatives
:'de qualsevol consumi
,dor. No és podrà dir
I I .:que, ara, e s consuml-
CJors no tenen per triar.
Aquesta és la primera
lectura que podem

extraure de les moltes
grans superfícies
comercials que s'han
instaHat en aquesta
zona.

Però, hi ha una
segona lectura, que
pot ser molt més preo
cupant. Una desmesu
rada oferta comercial
pot provocar altres
conseqüències, que
poden ser bastant
negatives. Una, soca
rrar el teixit comercial
de les petites i mitjanes
empreses que fins ara
han constituït el siste-

ma proauctiu de les reguer de gent a l'atur.
nostres comarques, Els polítics que ens
amb la qual cosa la governen es veu que'
destrucció de llocs de no han entés que cal
treball, probablement diversificar l'oferta)
siga més gran que els 'racionalitzant-la, tro
que han donat aques- bant l'equilibri entre el
tes superfícies, i dues, comerç tradicional i les.
que la competència grans superfícies de
ferotge que se tenen venda.
entre elles, faça caure Si no és així, les
com un castell de conseqüències poden
naips, algunes d'a- ser semblants a les
questes superfícies que la història diu d'Ati
comercials, que com ja la i el seu cavall, allà:
no veuran atractiu per on passaven, ja no
aquest mercat, fugiran, creixia res.
deixant també un bon

laveudebenicarlo@eresmas.com
la teua opin I" o' ~~\~,.:. :-:\ ~ C;'<'•..:;.,:>';::I l '.~::'" ~ ~,' .... _~ ._ ..., :... :,:.~~ .~~/~,

el que passa a Benicarló t'ho contem a La Veu

CARXOFA: Un bon grapat de carxofes
ben torrades per a l'Organisme Autònom
de Cultura i per a la Banda de Música.
Està molt bé això d'organitzar el V certa
ment d'Intèrprets. És una bona manera de
promocionar la música entre els joves a
les nostres terres. També volem fer part de

les carxofes a tots el participants.

PANISSOLA: Per a l'Organisme Autònom de

Cultura i per a la Banda de Música: o bé pensen l''..~.
que el ·castellà s'entén a tota la galàxia, o bé _
creuen que el valencià és poc important per a
redactar una acta, o bé opínen que els espanyols
són incapaços de rebre un premi en una llengua
diferent al castellà.

LA VEU respecta la llibertat d'expressió. La responsabili
tat de les opinions és de qui signa l'escrit. LA VEU es

reserva el dret d'acurçar els textos que sobrepassen les
20 línies. Els articles hauran d'anar signats amb nom,
adreça i número de DNI, encara que podran aparèixer

amb pseudònim.
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Incendis a Benicarló

CULTURA
Pàgina 10

TEXT: noemíoms

Un contenidor de paper
va tornar cremar la nit del
dilluns. Eren les 23:35
quan els bombers van
haver de desplaçar-se a la
plaça Sant Bartomeu per
sufocar el foc que s'havia
declarat un cop més en un
dels contenidors. I es que
aquesta no és la primera
vegada que passa sinó que
més aviat es tracta d'una
pràctica vandàlica habitual
a Benicarló que s'estén al
llarg i ample de la ciutat.
Precisament la Policia
Local sospita que aquest
incendi guarde relació amb
que el que va produir-se la
nit del diumenge, a la

mateixa hora, en aquest
cas afectant a una motoci
cleta.

Els fets van ocórrer a l'a
vinguda Marqués de Beni
carló, quan un ciclomotor
va prendre foc per raons
que encara es desconeixen
provocant danys als cables
de la llum i façana de l'edi
fici que hi havia al costat.

D'altra banda, el mateix
diumenge unes hores
abans, concretament a les
17:15 es va declarar també
un incendi en un edifici en
construcció del carrer del
Port.

Isabel Serrano exposa
a la cafeteria La Granota

Exposició de
" .ceramlca

La cafeteria la Granota de
Benicarló acull al llarg d'aquest
mes de desembre i fins el pro
per 2 de gener, un mostra de
pintures d'Isabel Serrano.

L'exposició integrada per una
desena de quadres basats en

l'abstracció juga amb les tonali
tats en cadascuna de les obres,
així com textures i profunditat.

La mostra permet gaudir de
l'art a l'hora que de l'oci amb
companyia d'un bon cafè.

Mi~}'uel Ca
exposarà al
Museu Arque
ològic Municipal
del 12 al 30 de.
desembre les
seues obres de
ceràmica...

ê

L'horari serà de
les 18h a les,
21h.
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••••••••••• Comunicat
'Comunicat de la ESA PER ['ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ, moviment social integrat per Comissions
Obreres del Pais Valencià (CCOO-PV), Sindicat de Treba
~Iadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valen
da-Intersindical Valenciana (STEPV-IV), Unió General del
Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Escola Valen
jciana-Federació d'Associacions per la Llengua (FEV), Ins
~itut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Confederació
de Pares i Mares Gonçal Anaya, Plataforma d'Estudiants
¡per la Llengua, professorat d'educació primària i secundà
;ria i professorat i personal de l'administració i serveis d,e
;tes universitats valencianes.

Havent tingut coneixement que el Ministeri d'Educació i
Ciència podria preparar la publicació d'un Reial Decret
¡que establiria per a les escoles oficials d'idiomes de l'Es
~at espanyol una titulació de "valencià" diferent de la de
~'català" amb l'aprovació de la Generalitat Valenciana, la
Mesa per l'Ensenyament en Valencià vol fer públiques les
.consideracions següents:
1. És una lamentable manipulació utilitzar la doble deno
¡minació de "valencià" i "català" que rep la nostra llengua
en els estatuts d'autonomia dels diferents territoris per
'trencar la unitat idiomàtica.,r. Una mesura com la que es proposa entra en oberta
'contradicció amb les titulacions acadèmiques reconegu
~es pel mateix Estat: només hi ha una llicenciatura de Filo
'logia Catalana, de la qual és equivalent o homologada
¡l'antiga Filologia Hispànica (secció: valencià). A més, el
~ítol de "valencià" impartit en les escoles oficials d'idiomes
¡valencianes i el de "català" que s'imparteb(en la resta de
II'Estat s'han homologat fins ara en les dues direccions (el
títol de "valencià" pel de "català" i a l'inrevés).
í3. Juntamentamb la denominació de "valencià", el nom de
t'català" ha estqt aplicat a la llengua per valencians i no
'valencians des del segle XIV (quan les llengües romàni
~ues comencen a tenir nom) fins a l'actualitat, Caldria que
[tothom assumís amb absoluta normalitat aquest fet i no
'Ocultar-lo, tergiversar-lo ni usar-lo per a l'enfrontament
social o la divisió de la llengua.
4. El Reial Decret que sembla preparar-se, presentat sota
el pretext dels noms oficials no té cap justificació científi
ca: sense eixir de l'àmbit de l'ensenyament oficial, és com

si algú pretengués que "castellà" (única denominació reco
IIida en la Constitució) i "espanyol" (com s'anomena en les
escoles oficials d'idiomes) són dos idiomes diferents, peli
tal com els noms són també oficialment distints.
5. Si es dugués a terme, aquesta iniciativa legislativa!
resultaria encara més deplorable en la mesura que e '
tracta d'institucions públiques, com l'Estat espanyol i I,
Generalitat Valenciana, encarregades de vetlar per un bé
públic tan valuós"com la llengua pròpia i oficial, que les'
administracions estatal i valenciana tenen l'obligació cons
titucional i estatutària de defensar, promoure i usar, coses
que només compleixen ocasionalment.
6. Les dues denominacions són absolutament compatibles
des del punt de vista de la filologia i de la història, però ho
són també des del punt de vista de la legalitat més estric
ta. Una sentència del més alt nivell, la 75/1997 del Tribu
nal Constitucional espanyol, de 21 d'abril de 1997, confir-·
ma que són plenament constitucionals tant la denominació
"acadèmica" llengua catalana, com la recollida en l'Estatut'
d'Autonomia, valencià", tal com es diu en els estatuts de Iai
Universitat de València.
En conseqüència, la Mesa per l'Ensenyament en Valencià
proposa:
1. Que, per coherència amb els criteris històrics, filològics'
i legals adés exposats i sobretot per complir el manamenf
constitucional i estatutari de promoció de les llengües de'
l'Estat, l'Estat espanyol i la Generalitat Valenciana assu
misquen com un fet normal i propi la unitat de la llengua!
catalana i l'equivalència de les dues denominacions de
"català" i "valencià".
2. Que aquesta equivalència quede explícitament regúla
da en la normativa legal del més alt rang i deixe, per tant,
de ser motiu d'utilitz~ció partidista en detriment de la
mateixa llengua i dels ciutadans que la tenen com a prò
pia.
3. Que, en comptes d'atiar periòdicament el debat lingüís
tic només pel cantó de la divisió i del nom, es dediquen
tots els esforços a aconseguir el ple ús de la llengua,
començant pels àmbits on tant l'Estat com la Generalitat
tenen plena responsabilitat.
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Benicarlandia canvia de ormat

TEXT: noemíoms

Agenda cultural repleta
d'activitats la que ha pre
sentat la regidoria de cultu
ra de l'ajuntament de Beni
carló per a aquest mes de
desembre. Des de recitals,
passant per exposicions,
concerts i representacions
teatrals, la programació cul
tural té continguts per a tots
els públics.

L'edil de cultura del Bloc
de l'Ajuntament de Beni
carló, José Luís Guzman,
explicava que ha estat
tanta la concentració d'ac
tes que des de l'àrea de
cultura s'ha optat per pos
posar algunes activitats
previstes que es vénen
repetint cada mes com és
el programa de visites guia
des, "Benicarló i tu" que el
cap de setmana passat es
va concretar en una visita
guiada pel poblat ibèric del
Puig de la Nau amb l'ar
queòleg de la Diputació i
director de les excavacions
Arturo Oliver. En aquest
sentit, Guzman ressaltava
determinats actes com la
celebració de la novena
edició setmana de la poe
sia que es va iniciar el
dilluns amb el certamen de

poesia andalusa i la lectura
de poemes a càrrec del
grup Espinela, així com el
lliurament de premis de
poesia infantil i juvenil Espi
nela dijous passat.

Les activitats més rela
cionades amb el Nadal s'i
niciaran el dissabte 13 de
desembre, quan es repre
sentarà l'obra més benicar
landa i nadalenca de la ciu
tat, l'Estel del Collet. D'altra
banda, entre els actes més
destacats es troba la pre
sentació del llibre "el setrill
fa memòria" i "Benicarló 80
anys de futbol" de Gregorio
Segarra, acte que contarà
amb la presència del selec
cionador de Catalunya i
benicarlando, Pitxi Alonso.
A pesar de la nodrida agen
da cultural que s'ha prepa
rat, l'edil responsable de
cultura destacava el parc
infantil de Nadal de Beni
carló, Benicarlandia que en
aquesta edició incorpora
diverses i importants nove
tats, entre elles la data, ja
que s'inaugura el dia 26 de
desembre i es clausura el
dia 4 de gener, perllongant,
per tant, la seva durada. En
aquest sentit, el tècnic de
cultura Rafa Sanchez,
explicava que aquests

Nadal Benicarlandia "can
via la seua filosofia". "Pre
tenem que el parc ofereixi
activitats culturals per tota
la ciutat" afirmava San
chez, per a això haurà un
centre neuràlgic que serà la
plaça de la Constitució, on
estarà situada la ludoteca i
el punt de informació, no
obstant això, hauran una
sèrie d'espectacles de
carrer, musicals, gimcanes,
obres teatrals que estaran
presents en tota la ciutat.

Des de l'àrea de cultura,
s'ha considerat que en
aquesta edició convenia

renovar el format del parc
amb la finalitat d'implicar a
més gent, per a això tindran
lloc espectacles per a tots
els públics com és el cas
del concert del grup de
música popular Quico el
célio, el noi i el Mut de
Ferreries el dia 2 de gener
o la celebració de la setma
na de teatre familiar que
"cada vegada té millor aco
llida tant per part dels nens
com dels pares" i que, de
fet, tan bons resultats va
donar l'any passat.

Programa de termalisme
TEXT: noemíoms

Tindre més de 65 anys o
en el seu cas pensionistes
o acompanyar una parella
que complisca en aquest
requisit, o patir alguna
minusvàlua superior al
33% son alguns dels requi-

sits per poder gaudir de la
possibilitat de passar 8 dies
en un balneari de la Comu
nitat Valenciana.

El programa inclou ser
vei d'allotjament i pensió
completa, així com el trac
tament adient, però no el
trasllat in el lloc.

Els interessants poden
presentar les seues sol·lici
tuds fins el 15 de gener per
al pimer torn, es a dir els
mesos de febrer i junyo bé
des del 16 de gener al 28
de febrer en el cas que
s'aspire al segon torn, entre
juliol i desembre.

Per poder presentar les
sol· licituds s'haurà d'emple
nar el model oficial així com
la informació comple
mentària per a la seua tra
mitació, al Centre Munici
pal La Farola de l'Ajunta
ment de Benicarló.
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Atletisme

TEXT: c.a.carnsros

El passat dilluns 8 de
desembre es va celebrar a
les pistes d'atletisme de
Benicarló els Jocs Espor
tius Municipals, organitzats
pel Club d'Atletisme Baix
Maestrat CARNS ROS amb
les proves següents:

- Jornada de proves
Combinades Benjamí Aleví

Triathló Benj-Mas: Desta
carem a Bruno Ruiz que
amb 179 punts va fer 1er.
lloc en les proves de 50 ML
( 9"6) pes ( 4'10 mts) i de
2'62mts en salt de llarga
da. Alvar Albalate amb 135
punts va fe1 er en Salt de LI
( 2'67mts) 9"8 en 50 MLL i
3'39 mts en Pes. Ivan
Moreno amb 102 punts ,
11"7 en 50 MLL, 3'37 Mts
en Pes i 2'29 mts en Salt de
LL. La resta d'atletes foren
Axai Ortiz amb 81 punts,
Ramón Buj amb 24 p,
Andreu Srlí ( Iniciació) amb
17 p. Miguel Carvajal amb

17 p. Santiago Moreno ( Ini
) i Gerard Serrat ( Inici.).

Triathló Aleví - Mas:
Va destacar l'actuació de
Francisco Ferrer amb 509
punts i fent 1er. en 60 MLL
( 9"7) 1er. en Pes ( 6'1 Omts)
i 1er en Salt de LL. amb un
salt de 3'46 mts. Javier
Giner amb 347 p., Francis
co Garcia amb 246 p. i
Jesús Ortega amb 204 p.
foren els alttres participants

d'aquesta categoria.
Triathló Benj- Fem:

Pepa Fabregat amb 289
punts va quedar en primer
lIoci fa fer 13 en 50 MLL (
9"7 ) i Pes ( 3'13 mts) i u
ana marca de 2'16 mts en
Salt de LL. Nerea Ruiz 23

amb 214 p. Sara El Khayat
214p. Mar Sorlí 43 amb
160 p i 13 en Salt de LL.
amb 2'20mts, Angela Que
rol 150 p. Leila Dabou 79 p.

¡¿¡g¡ ¡¿ibi@( ( li ¡¡CiaCiS ) 26 P
Maite Serrat ( Ini) i Piedad
Fresquet-

Triathló Aleví - Fem: Va
destacar Vanessa Marzal
amb 502 punts i 13 en
80MLL (10"8) 13 en Salt de
LL. ( 3'07mts) i 13 en Pes
amb 4'42mts. La seguiren
Haessa El Hilali amb 330
punts , Carmen Melet amb
325 p. Sara Marqués ,
Wafa El Faghloumi, Judit
Ortiz i Beatriz Rodríguez..

També es van fer altres
proves con Salt d'Alçada
Infantil - Cadet Fem. on
Cristina Ferrando aconsse
guí fer MP amb un salt
d'1'3°, lñaki Giner i Hugo
Albalate ( Infantil Mas.) que
empateren amb una marca
d'1'25.

Pilota 200gr. Piedad
Fresquet ( Ini) amb un
llançament de 6'69mts i
Adrià Badí (Cadet) en Pes
va fer un llançament de 26
"6. En la prova de
3000MLL Alejandro Maura
(Cadet) aturà el crono en
12'43"6.

El CI dbol trau a la venda
ca e a·s per a finançar les seves es ses

Obtenir un' diners extra
amb el qual finançar les
activitats i despeses de l'e
quip és l'objectiu del calen
dari que avui mateix ha
posat a la venda el Club
d'Handbol Peníscola. "vaig
tenir una conversa amb el
tresorer del club i es quei
xava del tema econòmic ja
que el referent als espon
sors estava una mica retar
dat, pel que no començà
vem molt bé; llavors vaig
pensar que una iniciativa
d'aquest tipus podria ajudar
que les coses comencessin

a rodar" explicava un defs
jugadors i promotor de la
iniciativa José Herrero.
D'altra banda, amb la'
venda dels exemplars es
pretén alhora aconseguir
donar a conèixer l'equip en
la ciutat on juguen des de fa
uns mesos.

Segons explicava la dis
senyadora del calendari,
Amparo Jovaní, es tracta
"de dotze fotos a blanc i
negre molt diferents entre si
en les quals apareix el cos
humà, una mica de nu, però
sempre des d'un punt de

vist molt artístícfl~ En aquest
sentit, s'ha jugat amb el
contrast i amb les llums
dures.

Els exemplars, a cinc

euros eaaascun, es poden
adquirir en diversos establi
ments tant de Benicarló'
com de Peníscola.

-
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TEXT: rodolfoserrano

pacodelcastillo

Dissabte passat feia
compte de veure tres esde
veniments esportius rela
cionats amb el futbol. Pri
mer gaudiria de la passeja
da triomfal del CDB per la
primera regional amb una
contundent victòria davant
el Sant Mateu, després me
n'aniria al pavelló per trac
tar d'esbrinar una mica més
en què consisteix això del
futbol sala. Per fi, a la nit,
estava disposat a veure
com l'equip galàctic deixa
va el Barça allà on l'han
portat Gaspart i la seua
trup. Jo tenia clars els
resultats: victòries sense
pal'liatius del Benicarló, del
Povet i dels estratosfèrics.
Del darrer resultat no faré
cap comentari, no és el lloc.
Però no va ser així. Tot
seguit, i en una crònica
sense precedents dins la
història d'aquesta publica
ció, vaig a ajuntar tot allò
que vaig viure el dia de
Sant Nicolau de 2003.
Benicarló-1, Sant Mateu-2

Humiliat, destrossat,
avergonyit, decebut, enut
jat, empipat, desenganyat,
desil'lusionat, defraudat,
desencisat, arrossegat,
amoïnat. Tots aquests qua
alificatius es queden curts
davant allò que vaig viure al
Municipal de la Carxofa dis
sabte passat. He dit moltes
vegades que cada dia que
passa entenc menys, si
cap, això del futbol. Sempre
havia sentit dir que els par
tits es guanyen damunt del
terreny de joc, amb
col· locació, un bon plante
jament, lluita sense parar i
ganes, sobretot, moltes
ganes de guanyar i de fer
ho bé. El Benicarló va
demostrar que tot això s'ho

havia deixat als vestidors.
Anem de sobrats, ens pen
sem que tenim els partits
guanyats abans de
començar, que els nostres
rivals tremolen davant la
nostra plantilla, que ningú
no té res a fer perquè som
els millors. Allò que diuen
que no hi ha enemic petit,
no ens afecta en absolut
perquè ningú no ens fa
puntetes. Sense cap dubte,
un dels pitjors partits que li
he vist mai al Benicarló.
Vosté pensarà que soc un
exagerat, que de partits
dolents se n'han vist molts,
i que hi ha hagut tempora
des que no s'ha rascat
bola. D'acord, però amb la
plantilla que té actualment
el CDB, conceptes com ara
"derrota" o "mal joc" no
haurien d'existir. Els aficio
nats ens preguntem com és
possible que un equip com
el Sant Mateu, amb deu
jugadors del poble, ens
puga guanyar a casa amb
tanta facilitat. Però com que
es veu que amb això no n'hi
havia prou, uns quants
seguidors de l'autoanome
nada "capital del maes
trasgo" van protestar, cri
dar, xiular, aplaudir, i cele
brar els gols com si estigue
ren jugant al seu camp.
Humiliant, molt humiliant.
Jo, que les vegades que
vaig per aqueixos camps
de Déu callo i no dic res,
que ni celebro els gols dels
nostres, i resulta que a
casa meua he d'aguantar
aquestos afronts. És el nos
tre fatal destí. Pel que fa al
partit, no vaig entendre cap
dels tres canvis del Beni
carló, no entenc que
juguem amb tres o quatre
lliures i/o centrals, que lle
vem un davanter per posar
no-sé-què, que fem jugar
laterals d'interiors o lliures

de migcampistes, que can
viem un puntal per un forat,
que el crit siga la norma,
que paraules com salimos,
fuera, atento, vamos o arri
ba siguen la tàctica. No
entenc res, però crec en la
bona voluntat de les perso
nes i també vull creure que
si no es fa més és perquè
no n'hi ha més. En acabar
el partit no es van sentir ni
xiulits. Els aficionats està
vem tan decebuts i capfi
cats que semblava que la
sang no ens corria per les
venes. Amb aquest nefand
resultat, el nostre equip no
només ha perdut la primera
posició de la classificació,
sinó que, a més a més, s'ha
vist superat pels potents
equips del San Pedro i el
Vila-Real "C". Tots dos
equips es van desfer amb
pasmosa facilitat dels seus
rivals a domicili, Torreblan
ca i Alcalà. Reconec que
aquesta primera derrota
m'ha caigut molt malament
i que m'ha posat de molt
mal humor, però també
penso que només és un joc
i que no passa res, que
queden molts partits per
refer-nos d'aquesta ferida i
que l'ascens està al nostre
abast. Qui no es consola és
perquè no vol.

El proper partit del Beni
carló serà al camp de l'Al
massora "B", que com fàcil
ment podem deduir és el
segon equip d'aquesta
població de la Plana Baixa i
que ara per ara ocupa el
darrer lloc de la classifica
ció i, per tant, ostenta el títol
de cuer o ressaguer.
Aquest equip només ha
guanyat un partit i em sem
bla que va ser contra el
Sant Mateu. Tres punts al
pot i s'ha acabat la crisi.

Povet-5, Sícoris-1
El descans va durar el

que dura un berenar. He de
reconéixer que la contun
dent victòria del Povet no
va aixecar el meu ànim,
encara que la segona part
del partit va ser molt lluïda i
es van veure els quatre
gols de la victòria. Com
sempre, la llotja estava ben
plena. Amb alcalde i tot. El
mosaic de la societat beni
carlanda que dibuixa
aquesta part del pavelló es
manté intacte setmana rere
setmana. Entre els juga
dors de l'equip lleidatà vaig
vore un parell de brasilers
que la temporada passada
van viure al nostre poble,
Wallace i Lucio. La gent
s'ho va passar bé, perquè
el Povet va fer patir una
mica amb una primera part
certament ensopida (potser
tècnica seria la paraula
adequada) per als que no
ho entenem, i una segona
amb un domini aclaparador.
Òbviament el Povet manté
el primer lloc de la classifi
cació, no obstant, no hem
d'oblidar que ja era líder la
setmana passada. El pro
per partit es juga al camp
de Barça, segon classificat.

Si el Povet aconsegueix
la victòria, haurà obert una
bona escletxa amb els seus
immediats perseguidors i
caldrà anar pensant en els
encreuaments del play-off.
(Això li ho vaig sentir dir al
meu amic Gregorio Segarra
el dilluns per la nit a la tele).

Nota de l'autor. Jo vull
que algú em faça una foto
parlant per telèfon. Em faria
molta il·lusió. És el somni
de la meua vida.
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Llum verda a l'estació nàutica de
Vinaròs, Benicarló i Peníscola

TEXT: noemíoms

El consell municipal de
turisme de Benicarló ha
donat aquesta setmana
llum verda al projecte de
creació d'una Estació Nàu
tica que aglutina els munici
pis de Vinaròs, Benicarló i
Peníscola. El projecte va
ser presentat pels impul
sors del projecte, Eduardo
Mata i Tino Salvador al llarg
del passat consell agrari.

La iniciativa, segons van
explicar els propis crea
dors, no implica cap cons
trucció o edifici que fomen
ta l'esmentat projecte, sinó
que simplement es tracta
de la constitució d'una
associació d'empresaris
turístics que té com objectiu
crear un producte conjunt
que aglutina l'oferta d'activi
tats nàutiques d'esbarjo i
l'allotjament en el si d'un
espai turístic. Tot això
acompanyat d'una oferta
complementària d'activitats
d'oci, cultura, esports, gas
tronomia i oferint noves
perspectives de diversifica
ció i desestacionalització
que tenen com base una
oferta de major qualitat i
adequació a la demanda.

D'aquesta manera, per

primera vegada i de forma
conjunta, les tres pobla
cions podran oferir paquets
turístics amb la finalitat de
fomentar les visites a la
zona. La iniciativa permetrà
no només promocionar les
activitats nàutiques en
aquesta àrea geogràfica
sinó també oferir hotels,
restaurants, excursions,
altres ofertes d'oci, així com
el comerç i la gastronomia
típica.

Així mateix, des de l'ofici
na central se centralitzarà
tota la informació de l'oferta
en l'àrea de l'estació i per
metrà efectuar les reserves
en els establiments mem
bres.

D'altra banda, per a
poder garantir el control de

l'oferta, es realitzaran
enquestes per a poder
saber de primera mà el fun
cionament de l'estació.

Amb aquest projecte, es
dóna un pas avant en la
desestacionalització turísti
ca més enllà dels mesos
estivals i es fa una aposta
clara per a perllongar la
temporada un mínim de 7
mesos.

L'Estació en projecte for
maria part de la Xarxa
Nacional d'Estacions Nàuti
ques d'Espanya, el pilar
fonamental de les quals es
basa en el suport de les
estacions existents, tres a
la Comunitat Valenciana,
així com promoure el
desenvolupament de tècni
ques de gestió, cooperar

amb l'administració pública
per al foment de la qualitat
de destinacions, desenvo
lupar tasques de promoció
de les Estacions Nàutiques
en els Mercats nacionals i
internacionals i fomentar la
investigació científica.

De la mateixa manera,
dels resultats de l'engega
da a nivell local es pretén
allargar la temporada turís
tica, captar mercats de
major poder adquisitiu,
reforçar la imatge de turis
me de qualitat, desenvolu
par el sector nàutic i fomen
tar la creació d'ocupació.

Els presents en la prime
ra presa de contacte amb el
projecte, van lloar la iniciati
va i van proposar idees per
a la incorporació en el
mateix. En aquest sentit, la
regidora de turisme, María
Teresa Traver, va donar
llum verda a la iniciativa i va
convidar als creadors a
seguir treballant i fer arribar
aquest tipus d'informació a
tots sectors relacionats
amb el turisme. Represen
tants del sector gastronò
mic van assenyalar que
aquest projecte farà que es
lluite per la qualitat en la
zona d'una manera única..

Dos nadadores, alevins, benicarlandes escollides
per a representar a la C.V. al 11 Trofeu Ciutat de Melilla

TEXT: c.n.benicarló

Les nedadores Susana del
Olmo i Paula Saura, han estat
[seleccionades com a mem
bres de la Selecció Autonòmi
ca, en categoria aleví de pri
mer any, la selecció la compo
saran 12 nedadors, 6 xics i 6
iques, amb dos tècnics un
'a~uests és la entrenadora

ce nostre CIu ucia Vícente
Fibla. Aquesta convocatória és
per participar al 11 Trofeu Ciu
tat de Melilla que se celebrarà
els propers dies 20 i 21 del
mes de desembre, la competi
ció està organitzada per la
Federació Nacional i aplegarà
a totes les seleccions autonò
miques de la categoria.

La convocatòria, que ha

omplert CIe goig a les neaaao
res, entrenadors i al Club en
general, ha estat com a con
seqüència dels extraordinaris
resultats que van obtindre la
temporada' passada 02-03 i
que situà al nostre Club entre
l'élite de la natació espanyola.

Susana del Olmo nedarà
les proves de 100 metres lliu
res i els dos relleus de 4x100

fiiures i 4x100 estils, per la
seua banda, Paula Saura
nedarà 100 metres papallona i
el relleu de 4x100 lliures, la
sortida cap a la ciutat autòno
ma de Melilla la realitzaran e
dia 18 des de València i torna
ran el dia 22, estaran acom
panyades en tot moment pels
seus pares.
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