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Entre les mancances més cridaneres
que sofreix Benicarló hauria d'ocupar un
lloc rellevant la situació del Centre
Geriàtric. El conegut "asilo" va ser inau
gurat fa algunes dècades i des de lla
vors, ja ha plogut, no s'ha apreciat un
augment substancial del nombre de pla
ces de l'esmentat centre. De tots és
conegut que hi ha un important llistat d'a
vis esperant -macabra espera- que es
produesca alguna baixa per poder
ingressar-hi. També sabem que són
molts els benicarlandos que s'han hagut
de buscar la vida en centres privats de
fora del nostre poble en què s'ha de
pagar uns preus inaccessibles a la major
part de les pensions.

L'administració no ho pot deixar tot en
mans de la iniciativa privada (amb les
seues ciutats sèniors i les seues residèn
cies de luxe) quan les pensions que per
ceben la major part dels nostres jubilats
no arriben, ni de bon tros, per poder
pagar una vida mínimament digna.

toral de les passades eleccions acon
$eguint superar el límit adquirit de
152.000 vots enfront d'una "candida
tura. imposada" encapçalada per
Jordi. Sevilla. A la roda de premsa no
va estar present el president de la
Diputació i president del PP a
Castelló, Carlos Fabra, qui va arribar
a l'inici de la reunió i va ser rebut
entre aplaudiments i abraçades pels
militants de la província. Tal vegada
estaria descansant de la seua pre
campanya particular o de tant infor
me. Descanse en pau.

PANISSOLA 1: Per a la Junta Central Fallera i la resta de
. comissions. Són uns bruts. No és de rebut com deixen
els carrers després de cada presentació. Pels voltants de
l'auditori els dissabtes i diumenges, fa fàstic la resta de
traques i coets cremats que deixen al terra.

L..-__-'

" De tots és conegut que hi
ha una important llista d'avis
aguaitant macabra espera que es
produisca alguna baixa
perpoder ingressar-hi , , .

L'accelerat creixement de Benicarló
en els darrers anys ha deixat el nostre
poble amb un evident problema de
manca d'infrastructures. Els exemples
són ben pregons: un centre de salut
insuficient per a les necessitats de la ciu
tadania, unes escoles massa menudes
per al nombre de xiquets en edat esco
lar, una xarxa de clavegueram incontro
lada, unes carreteres perilloses entre
d'altres coses per la ingent quantitat de
trànsit que han de suportar, la manca de
sòl industrial. .. El poble s'ha fet gran, ha
augmentat la necessitat de serveis, però
les administracions no han sabut posar
remei als problemes creixents amb què
s'han trobat

Geriàtric: cal una solució!

PANISSOLA 2: Per al PP i PSOE per no dir aquesta
boca és meua front al problema que que ens està caient
damunt. El canal de l'Ebre per a portar, i potser robar
nos, aigua, per a no sabem qui ni on. (Terra Mítica,
camps de golf, turistes, ...)

L'APUNT: Els populars van utilit-

. zar el Pla hidrològic com cavall de
batalla contra els socialistes. En
aquest sentit, denuncien la utilització
de dobles discursos per part del
PSOE en funció del territori en el que
es troben. Infrastructures com la
millora en la Nacional 340 i la creació
de dues autovies en la província, la
de la Plana i el desdoblament de la
Nacional 340, van ser altres compro
misos que feien públics.
D'altra banda, els populars s'han tra
çat com repte superar el sostre elec-
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Elgeriàtric nopot utilitzar ell00% de les
seues instal-lacionsper manca d'inversió

Maria Josep Arayo assegura que el BLOC està pressionant Jaime Mundo per aconseguir finançament

[li a residència geriàtrica de
Benicarló no està sent
utilitzada al 100% malgrat
que té 23 persones en

llista d'espera. El centre, tot i tenir
en un principi més espai per donar
cobertura a les demandes actuals
no disposa dels diners sufiCients
per portar a terme l'adaptació d'a
questa àrea. Es tracta de la part
on abans residien les monges,
que en quedar buida si s'habilités
podria ser aprofitada. Així ho reco
neixia la regidora de Benestar
social de l'ajuntament de
Benicarló, Maria Josep Arayo, qui
considera que el centre té a dia
d'avui moltes mancances que cal
drà solucionar. Entre elles l'eleva
da llista d'espera.
Actualment, el geriàtric compta
amb 64 places, de les quals 36
son assistides i, per tant, concerta
des per la mateixa conselleria i l'o_
rigen dels usuaris pot ser ben dife
rent, mentre que les altres 28 son
places vàlides. Es a dir, unes altes
que s'admeten en funció dels
informes que elabora la treballa
dora social del centre basant-se
en el suport familiar, la possessió

"" En l'actualitai hi ha 23 .
persones en llista d'espe-

ra que no podl!n ingressar per
que no s'inverteiX en la zona
on residien les monges

"o no de casa propla o l'informe
mèdic entre d'altres aspectes.
D'altra banda, els preus de l'esta
da en el geriàtric oscil·len entre els
450 i els 630 euros, diners en els
que s'inclou l'alimentació, l'allotja
ment, l'infermeria i les activitats.
Tot i així, en el cas que algú no
puga accedir als preus, des de
l'administració s'estableixen les
ajudes necessàries per tal que els
diners no suposen cap problema.
Segons Arayo, actualment hi ha
un projecte redactat sobre la
necessitat de rebre fons per realit
zar reformes al centre però de
moment es veu llunyana la possi
bilitat que Conselleria atorgue la
desitjada subvenció. "Benicarló
necessita la subvenció urgent
ment" assegura Arayo, "tenim una

residència vella i és necessari
comptar amb una ajuda per
modernitzar i ampliar les
instal·lacions al 2004". L'ajuda,
xifrada en 300.000 euros, està
pendent d'aprovar-se encara que
ja fa més d'un any que està sol·lici
tada i que segons pareixia a "l'a
gost del 2003 ja estava confirma
da però encara l'estem esperant".
Es tracta d'una quantitat massa
important per ser afrontada per l'a_
juntament, encara que Arayo
insistia en que si no la donen aviat
"l'organisme autònom haurà de fer
alguna cosa". I es que de
moment, la petició no ha rebut cap
resposta ni afirmativa ni negativa,
simplement des de la Generalitat
no es contesta a la sol, licitud. Tot i
així enguany es tornarà a cursar la

.. sol· licitud en busca d'un si. De
moment, la única subvenció que
ha arribat, ho va fer l'any passat i
era de 40.000 euros que es van
fer servir per renovar el mobiliari
del centre: "tauletes de nit, llits,
sillons... ".
En aquest sentit, Arayo assegura
que des de la seua àrea s'està fent
força per a que el diputat autonò
mic i l'alcalde de Benicarló, Jaime
Mundo, pressione a la seua vega
da a València per a aconseguir els
300.000 euros necessaris per aco
metre la reforma.
Segons Arayo, la zona ara inutilit
zada no se destinaria a fer habita
cions sinó a engrossar i millorar
l'espai social," és urgent per millo
rar la qualitat de vida dels resi
dents". En aquest sentit, es faria
una redistribució del centre gerià
tric.
Actualment, des de l'organisme
autònom, ja s'estan efectuant
esforços per millorar l'estat dels
residents, de fet ja es gairebé un
fet el que aquest any es contracta
rà un animador socio-cultural a
mitja jornada, atès que fins ara tre-
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ballava només unes poques
hores a la setmana i com a nove
tat de finals del 2003.
Aquesta contractació no serà la
única novetat que li aguarda al
geriàtric enguany, sinó que en
aprovar-se els pressupostos s'in
vertiran més mitjans en el reforç
de personal. En aquest sentit, ja
està programat que abans de
finals d'any se celebren els exà
mens per nomenar a unIa direc
torla del geriàtric i, a més, més
enllà del director està previst
ampliar el personal en 3'5 perso
nes més, és a dir, un fisioterapeu
ta propi, ja que fins ara es comp
tava amb els serveis d'una
empresa per aquesta àrea, un
ajudant de cuina, una auxiliar de
clínica i un animador socio-cultu
ral a mitja jornada.

Una de les persones internes al centre

D'altra banda, en un intent de
millorar el servei i la qualitat de
vida dels residents, la universitat
de València està treballant en un
estudi de qualitat realitzat al cen
tre de la tercera edat benicarlan
do al llarg del mes de gener per

conèixer la situació, els protocols
d'actuació, les carències i intentar
canviar aquells aspectes que ho
requerisquen.

Signatures contra la barbàrie urbanística
"Aquestes signatures són perquè
no ens lleven les finques" així
explicava el president de l'asso
ciació de propietaris de les parti- "
des Riu, Surrac i Aiguaoliva,
Manolo Roca, l'objectiu de la
campanya de recollida de signa
tures que va portar a terme l'enti
tat de Benicarló la setmana pas
sada en la cambra agrària de la
ciutat.
Més de 30.000 són les que es cal
culava recollirien entre les dife
rents localitats de la Comunitat
Valenciana, entre elles Benicarló i
Peníscola, on la xifra segons pre
veuen superar les 1.500 signatu
res. La pressió urbanística amb
l'engegada de requalificacions del

sòl i l'aplicació de diversos PAI'~

polèmics va provocar el naixe
ment de plataformes veïnals,
entre elles es troben l'associació
de propietaris de les partides Riu,
Surrac i Aiguaoliva i la Partida
Sanadorlí a Benicarló, així com la
de Pitxells a Peníscola. La projec
ció de País va provocar la mobilit
zació veïnal, és per això que s'in
clouen en l'associació valenciana
Abusos urbanístics No.
En el cas del litoral nord de
Benicarló, era la proposta d'urba
nització de la zona creant o com
plex residencial, i en el cas de
Sanadorlí, només l'existència de
remors ja va tenir com a conse
qüència la creació del col· lectiu

veïnal. A Peníscola, va ser la pro
posta de crear un camp de golf en
la Partida Pitxells.
Les diverses associacions van fer
arribar les signatures recollides
en les diferents localitats al presi
dent de l'entitat autonòmica, el
canadenc Charles Svoboda, qui
el dia 17 compareixia a
Brussel'les davant el comitè de
peticions del Parlament Europeu
amb l'objectiu de demostrar la
necessitat de canviar les lleis del
sòl valenciana, amb la finalitat de
que aque~es no suposen una
amenaça per al petit propietari
com el són actualment.
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Cinema a l'escola en valencià

El mimi jardí que substitueix al que hauria d'haver auat on ara hi és Mereadona

Perfi obrin el Jardí de Pons

"Romeity Julieta"
el 16d'abril

El grup de' teatre amateur de
Benicarló estrenarà"Romeo y
Julieta" divendres 16 d'abril a l'au-
.ditori municipal de Benicarló. La
companyia celebrarà, d'aquesta
manera,el seu desè aniversari.
Malgrat que encara no s'ha efec
tuat l'estrena ja són alguns ajunta-
ments els qu~ls han mostrat' eL

.. .seu interés per contar amb. la
~. representació' en els mesos esti

vals. Així donC$, el consistori de
Canta\iieja ha estat el primer a
tancar les converses i eldiumen~
ge 22 d'Agost, en el marc de les .
seves Festes Patronals, els actors.
bènicarlandos actuaran per prime
ravegada en terres de térol. De.la
mateixa'manera, "els Ajuntaments
de Morella i Càlig, després del
gran èxit obtingut el passat estiu
amb "LavenganzaDon Mendo".
han mostrat el seu interès a con-'

I tractar aquest nou i espé~at mun-
tatge" explicava el director de la

¡ companyia Josi Ganzenmuller.
. Josi assegurava sentir-se "il'lusio
I nat i emocionat davant l'interès

. despertat. màxim quan encara fal- .
ten, dos mesos perquè. s'estreni
l'obra.'Això no ens havia passat
mai". AI mateix temps, s'ha mos
trat esperançat a poder actuar

, també a "Vinaròs i Peníscola", A
'més, exprèssava un desig: "una

cosa' que no. hem aconseguit
encara en els nostres deu anys

'd'existènciaha estat actuar una nit
en les Festes Patronals' 'de
Benicarló. Crec que, co"m regal de

! natalici, seria fmeravellósquela .
Comissió de Festes se'n recordés
de nosaltres": .. Per una altra

.. banda,l'assaigdè'!Homeo y
Julieta" segueix a bonritmR Tots.

~" els components' de Teatre de
Guàrdia .s'estan esforçant' al
màXIm per, a tornara donar el
millor de si mateixos en l'escenari.

secundària podrà assistir a pro
jeccions de pel'lícules en la nos
tra llengua, que més tard es tre
ballaran a l'aula. Entre els títols
de les projeccions està "Gràcies
per la propina" de Francesc
Bellmunt, "Saïd" de Llorenç Soler
o el curtmetratge "Tequila.com".
Les projeccions d'aquest semes- i

tre seran durant les setmanes del
16 al 29 als mateixos centres, tot ;
i que està previst per a la
Setmana del llibre traslladar les
projeccions a l'Auditori Municipal i
obrir-les al públic en general.

joc per als nens" explicava Flos.
L'edil ressaltava l'excel·lent

"qualitat i calidesa humana" del
parc, uns trets que es pretén con
servar establint un horari d'ús, és a
dir, deixar-ho obert de dia però
barrant-ho per les nits amb l'objectiu
d'evitar actes vandàlics. Per a això,
s'ha establert com horari durant l'hi
vem de vuit del matí a vuit de la
tarda mentre que a l'estiu el tanca
ment es retardarà fins les onze de
la nit. Malgrat tot, Flos remarca que
aquest horari podria ser modificat si
és necessari.

L'arranjament del jardí ha reque
rit una inversió de 235.000 euros i
disposa d'atraccions per als més
petits i bancs.

fi a Regidoria de Cultura i
l'Oficina Municipal de
Normalització Lingüística

presenten la campanya "Cinema
en valencià a l'escola" als centres
educatius de Benicarló,

Es tracta d'una proposta de
l'Assessoria Didàctica de
Valencià de la Direcció Territorial
de Cultura, Educació i Esport que
pretén la dinamització dels cen
tres escolars de primària i secun
dària al voltant dels mitjans audio
visuals en valencià.

Durant aquest curs i el pròxim,
l'alumnat d'infantil de primària i de

Benicarló compta a partir d'a
questa setmana amb un nou jardí a
la ciutat, es tracta del Jardí de Pons,
situat en l'avinguda Febrer Soriano.
Després de diversos mesos de tre
balls per part de la Brigada d'Obres
i serveis en els quals han intervin
gut, de la mateixa manera, els
usuaris de l'lvadis participants en el
projecte ACCORD, el parc obre
aquesta setmana les portes als visi
tants.

Segons el regidor d'Obres i
Serveis, Francisco Flos, aquest és
model que es pretén impulsar i
seguir en la localitat a partir d'ara,
aconseguir que cada barri tinga el
seu propi jardí, "un espai verd de
relax per a la gent major i un lloc de
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Senyora Garcia

Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 421

~.c En primer lloc, natural
ment, no puc més que feli

~ citar-la. La meua més sin-
cera enhorabona per la

nova imatge de la revista; és evi
dent que en una publicació com la
seua, tan trista de format, de tant
en tant va bé que es faça algun
canvi per no caure en la monoto
nia. Suposo que això de no posar
la signatura d'alguns dels habituals

~ L'entrevista al regidor Ferrer
ha esdevingut també una agra
dable sorpresa. Em penso que
és la primera vegada que un
paisà nostre encapçala una llis
ta per anar a Madrid.

ho haurà fet volent i és, en certa
mesura, comprensible: jo també,'
me'n donaria vergonya de tenir
com a col'laboradors impresenta
bles com els que escriuen les crò
niques del futbol.

També vull felicitar-la per la
informació sobre les falles que hi
ha aparegut en aquest anterior
número. No res, ni una ratlla. Per fi
veig que ha pres consciència que
les caracteristiques de La Veu no
s'adiuen ni en el contingut ni en la
forma amb el món de la festa
valenciana per antonomàsia. Les
falles volen color, llum, festa i la
seua revista no té res d'això. Ànim
i a continuar amb tan encertada
línia de treball.

Dispense la introducció i anem
al que anem. AI tema de la setma
na veig que tornen a fer cas del
que diuen els socialistes. De tant
en tant els del PSOE local es des
pengen amb un tímid rampell d'o
posició. Alguna nota, alguna roda
de premsa, alguna declaració més
o menys extemporània. Es quei-

xen ara, amb raó, del caos circula
tori que l'ajuntament ha consentit
que s'organitze als voltants d'un
conegut supermercat de capital
valencià que s'ha instal·lat fa pocs
mesos en una de les antigues
fàbriques de Mobles Palau.
Senyora meua, a la panissola de
la setmana passada ja ho deien: la
passivitat del senyor Mundo, el
seu exasperant tancredisme,
demana una oposició més contun
dent, més bel'ligerant, amb una
força inversament proporcional a
la capacitat de resistència de les
espatlles de la nostra primera
autoritat.

De tant sentir parlar de la
novel·la d'Albert Sanchez Piñol
("El fabulós home bala" es deia el
conte amb què va guany~r

l'Alambor) no quedarà més remei
que comprar-la i, fins i tot, llegir-la.
M'ha impressionat la crítica de
Carles Lluch; quantes coses es
poden arribar a inferir d'una histò
ria, veritat?

També m'ha impressionat la
carta que li ha fet arribar "una dona
indignada". Es nota escrita des de
la sinceritat, des de la ràbia contin
guda. Vivim uns temps difícils i qui
hauria de donar llum, dóna fum. Ni
els bisbes ni el senyor Fraga, ni
l'alcalde d'Oriola ni el de
Ponferrada passaran a la història
de la humanitat pel seu tarannà
democràtic i conciliador en afers
tan desagradables com aquests
de la violència de gènere. És més,
no resulta agosarat pensar que
amb les seues respectives decla
racions el que fan és fomentar
aquesta mena d'actituds masclis
tes i, fonamentalment, carques.

Robespierre segueix en la
seua línia. Té l'home un quefer
amb alguns regidors del nostre
ajuntament. Entre que ell sempre
busca els tres peus al gat i que

alguns altres li serveixen els temes
en safata, cada dues setmanes la
tenim. El més curiós de tot és que
cada vegada els escrits d'aquest
senyor de la guillotina són més
graciosos; no sé si és que ja ,se
n'haurà fet un pensament i ha
decidit passar de tot o és que
pensa que així li faran encara més
cas.

L'entrevista al regidor Ferrer ha
esdevingut també una agradable
sorpresa. Em penso que és la pri
mera vegada en la vida que un
paisà nostre encapçala una llista
per anar a Madrid. M'haguera
agradat que li hagueren preguntat
també per com van les coses per
casa gran d'ací, per a quan els
pressupostos, si es troba a gust
amb l'acord de governabilitat, si
creu que els votants del BLOC ho
entenen tots tot, si des del seu
grup es fa prou de pedagogia per
explicar la posició del seu partit, si
és importable la situació de
Torreblanca, si resulta difícil gover
nabilitzar amb els que estan a
favor del PHN... i tantes i tantes
coses que segur que la seua
reportera Oms li preguntarà algun
dia d'aquests.

Se m'ha queixat amb força el
maquetador que m'enrotllo massa
i que a vore si ho faig més curtet.
Començaré avui i ací ho mataré
tot. Un altre dia m'entretindré, per
què veig que la cosa seguirà, amb
l'interessant article de Pere Bausà.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA.
Com poden, senyora meua, publi
car una revista de les característi
ques de la seua sense ni una sola
ratlla d'editorial. Em fa l'efecte que
està ple de safraners aqueix con
sell de redacció que diu que té.
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ratlla d'editorial. Em fa l'efecte que
està ple de safraners aqueix con
sell de redacció que diu que té.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

laveUdebenicarlo

-



. ~ ~ ~ LOCAL ......

Activitatfallera
Les falles la Barraca-Mallols i Embut es presenten

Les falleres majors de la Barraca i l'Embut al llarg de l'acte de presentació

[lJuUn espectacle de rock
acrobàtic, una interpreta
ció de la banda de músi-

ca Ciutat de Benicarló i paraules
emotives amb sorpreses incloses
per als càrrecs de la falla, van ser
alguns dels ingredients que es
van conjugar diumenge al migdia
en la presentació de la falla la
Barraca-Mallols de Benicarló.
Afredina Gómez era proclamada
fallera major de l'entitat per al
2004 substituint així en el càrrec a
Maria Pilar Bayarri que en aques
ta edició es converteix en Fallera
del Foc.
L'entitat que presideix Sergio
Andrés Camañes va contar com a
mantenidor de l'acte amb Julio
Sansano.
La falla l'Embut que aquest any
celebra les seves noces d'argent
va repassar els seus 25 anys
d'història rebent en l'escenari a
tots aquells càrrecs que han parti-

cipat en l'entitat des de la seva
creació. "Fent campanya és el
lema del monument que la falla
l'Embut ha preparat en aquesta

edició. Una critica a les promeses
i els enganys electorals.

L'hospital atén 120 consultes d'oncologia

[J L'Hospital Comarcal de ha
atès 120 consultes d'on
cologia durant els sis pri

mers mesos de funcionament del
Programa de col·laboració amb
l'Institut Oncològic de Castelló.
Així, des d'agost de 2003 s'han
realitzat 93 primeres visites i 27
successives.
En aquest sentit, en virtut d'aques
ta col'laboració, totes les setma
nes es desplaça un facultatiu del
Servei d'Oncologia Mèdica de
l'Hospital Provincial de Castelló
per a atendre tots aquells casos
de pacients amb càncer conside
rats en els diferents serveis de
l'Hospital de Vinaròs.
Els pacients assistits com primera
visita són valorats per l'oncòleg en
consulta i si precisen una atenció
oncològica més específica, com

tractament amb quimioteràpia,
radioteràpia, o una valoració més
intensa, es consideren candidats a
ser remesos al servei d'oncologia
mèdica de l'Hospital Provincial de
Castelló. La resta de pacients que
no son remesos són valorats i es
programa el seu seguiment en el
mateix Hospital de Vinaròs sense
necessitat de realitzar desplaça
ments.
Així, dels gairebé 100 nous casos
de pacients amb càncer diagnosti
cats en aquest centre hospitalari
s'ha facilitat l'accés de 50 malalts
al centre de referència, és a dir, a
l'Hospital Provincial de Castelló.
Per serveis, la major part de
pacients, el 64% (60 casos) han
estat remesos a la consulta d'on
cologia des de cirurgia, e113% (12
casos) des de medicina interna, el

8% (8 casos) des d'urologia, el 6%
(5 casos) des de ginecologia, i la
resta des de otorrinolaringologia,
dermatologia i hematologia.
Les patologies que més s'han
detectat són el càncer colonorec
tal, amb 34 casos, el càncer de
mama, amb 23 casos i el càncer
de pulmó, amb 12 casos. La resta
de casos corresponen a càncer
d'endometri, de bufeta, pròstata o
altres. Dins de les activitats de l'à
rea d'oncologia el Comitè de
Docència de l'Hospital de Vinaròs
ha proposat la realització, a partir
del mes d'abril, de sessions clíni
ques docents multidepartamenta
les sobre aquest àmbit de la medi
cina, preferentment dirigides als
metges residents de l'hospital.
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El 'power benicarlando'

I
~~~ l "power benicarlando" s'ha

'J 1\1 fet sentir a les llistes del
'li!! Bloc per a les eleccions

aClIll generals. La posició prefe
rent que han aconseguit Ferrer i
Arayo ens assenyala la importància
d'aquest col·lectiu local i els seus
plantejaments possibilistes dins l'es
tructura del partit nacionalista. Tot i
que la realitat determina en un gran
percentatge de possibilitats que no
arribaran a tenir escó a Madrid, la

presència de veïns en llocs de
transcendència sembla una bona
notícia per al poble. La qualificaríem
d'excel·lent si l'entenguérem com un
símptoma manifest d'una potent i
intensa activitat política al conjunt
de la societat local però malaurada
ment creiem que aquest no és el
cas.

Les llistes electorals del BNV a la
província de Castelló suposen un
fort suport entre moltes d'altres

coses al pacte amb el pp a
Benicarló i el que ens crida l'atenció
d'això és que mentre a la resta de
l'estat espanyol la tensió entre el
màxim representant del nacionalis
me central i els nacionalismes peri
fèrics està arribant a punts màxims,
Benicarló és constitueix com una illa
política on tot és possible.

Hi ha qui pensa que és gràcies a
la responsabilitat de Guzman i cia.
Hi ha qui creu que per un acte de

-------------------------------:~

Harry Potter: El dia més esperat
El dia més esperat pels "potterad

dictes" és el 21 de febrer. Aquest dia
surt a la venda el cinquè llibre de la
saga de Harry Potter de J.K.Rowling

-"Harry Potter i l'ordre del fènix", amb
unes 800 pàgines. Veurem Harry
Potter fet tot un adolescent. Es mori
rà un del personatges més impor
tants, Harry descobrirà l'amor i tindrà

una sèrie d'aventures.
L'escriptora J. K. Rowling va trau

re a la venda el llibre l'estiu passat
als països de llengua anglesa. Hi
hagué molt d'escàndol per la noticia,
la gent estava ansiosa i emocionada
per tindre el cinquè llibre. Fins i tot,
unes persones robaren un camió ple
de exemplars uns dies abans de sor
tir a la venda.

Què descobrirem en aquest lli
bre?: Dumbledorey Voldemort tin
dran una lluita a mort ¿qui guanyarà?
Es descobrirà el perquè Voldemort
va matar els pares de Harry Potter;
Ron se enamorarà d'una alumna,
però desprès declararà el seu amor
per Hermione...

Cristina Bausà Tomés

Queixes per ...I'emissió en castellà per la TW
d'una sèrie sobre la vida d'Ausiàs March

a plataforma Valencianisme.com i l'associació cultural
ACPV han manifestat les seues crítiques al fet que
CANAL 9 emetera una minisèrie al voltant de la figura di
poeta valencià Ausiàs March, - màxim exponent de la lite
ratura en valencià-català- en castellà. Valencianisme.com
considera una burla l'emissió en aquesta llengua de la
minisèrie. La Plataforma Cívica ha mostrat la seua "pro_
funda decepció" després de comprovar com l'emissió de
la minisèrie "no respectava la llengua dels valencians",
una llengua que en opinió de la plataforma '''Ausiàs
March, al contrari que la RTVV, va dotar de prestigi". Per
als valencianistes açò no és més que 'l'enèsima demos
tració de les nules intencions dels dirigents de la RTVV de
complir amb la seua llei de creació, que entre altres des
taca la seua funció normalitzadora per al valencià".
La plataforma considera l'emissió d'esta minisèrie, el
segon capítol de la qual s'emetrà la pròxima setmana,

com una "burla" per a la figura "del poeta més important
de les lletres valencianes" així com un "exemple de la
manipulació històrica que patim els valencians".
Fonts de la plataforma es preguntaren "quina temàtica
s'ha d'abordar per a que els continguts siguen emesos en
valencià" i criticaren la política lingüística de la televisió
pública "que consisteix en titular els espais en valencià i
emetre'ls completament en castellà".
D'altra banda els nacionalistes tampoc han passat per alt
el fet que la minisèrie, produïda amb diners públics "no
comptara decididament amb els actors i actrius valen
cians havent de buscar fora el que perfectament podria
haver trobat a les nostres terres", Igualment es va exigir
a l'ens públic que demane disculpes "per la burla come
sa" i a "rectificar en properes ocasions".

Susanna Anglés
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David Vives Boix
Director de Creu Roja
Joventut de Benicarló

traïció al seu electorat. Respecte a
això començarem a treure conclu
sions després del 14 de maig però
caldrà estar atent als mítings de
Quiterio on ja no podrà referir-se al
PP amb duresa qualificant-lo com al
partit que ho fa tot "iPOr Pelotas!".
Seria tocar massa les de molta gent
que els va votar.

Tolito

iotografia dels alumnes del Catahín

Creu Roja Joventut enceta la campanya
"Escoles, pont de solidaritat"

Creu Roja Joventut és la secció juve- Mitjançant aquesta campanya, des
nil de Creu Roja Espanyola que pro- de Creu Roja Joventut es pretén sen
mou la vida associativa del voluntariat sibilitzar a 126.000 joves i aconseguir
jove en la Institució. Així, fomenta la la recollida de 34.900 bosses de
participació dels xiquets i joves en les material escolar formades per: 1 qua
activitats de Creu Roja, divulga els dem de mida "mig full", 2 llapis, 1 bolí
principis fonamentals de la Creu Roja graf, 1 goma d'esborrar i 1 maquineta
i la Milja Lluna Roja, la solidaritat de fer punta.
humana en l'àmbit de la infància i de Creu Roja Joventut de Benicarló
la joventut i representa a Creu Roja vol agrair la coHaboració de l'I.E.S.
Espanyola en les organitzacions Joan Coromines i de tots aquells
nacionals i internacionals. joves que amb la seua participació

En base a aquests principis, Creu faran que aquest projecte sOlidari siga
Roja Joventut de Benicarló ha assolit una realitat.
aquesta campanya, igual que molts Totes les nostres accions tenen un
altres pobles d'Espanya, llançada a fi comú: treballar per un món més just
nivell nacional amb la coHaboració de i tolerant, defenent i promovent els
Mimosin. Aquesta campanya va des- Drets Humans, la Pau i la Solidaritat.
tinada en benefici de milers de nens i
nenes de Colòmbia i Moçambic, tot i
que, concretament, Benicarló realitza
rà la campanya per a Colòmbia.

Excursió a València
El passat divendres 6 de febrer

els xiquets de 5è i 6è del CP Mestre
Francesc Catalan de Benicarló vam
anar a una excursió a València. De
bon matí, concretament a les 8:30
vam pujar a l'autobús que ens havia
de dur al cap i casal per entre altres
coses visitar les Corts Valencianes.

Aproximadament a tres quarts
d'onze l'autobús ens va deixar
davant de Les Torres dels Serrans i
des d'allí passant per el carrer
Navellós vam arribar a la Plaça de la
Verge on vam esmorzar, després
vam jugar una mica, vam donar
menjar als coloms, ens varem com
prar collarets i més coses. A conti
nuació vam donar una volta pel
Micalet, la Catedral de València, on
per cert estaven fent missa, per la
Plaça de la Reina, ... , i per una pla-

ceta que estava plena de tendes.
AI migdia vam anar al Palau de

Benicarló per a fer la visita a la seu
de Les Corts Valencianes. Allí
només entrar un senyor ens va
explicar el que representava un gran
quadre que hi havia en una paret,
ens va dir que la pintura tractava
sobre la derrota dels valencians en
la Batalla d'Almansa un 25 d'abril de
1707, i com a conseqüència d'a
questa derrota Felip Vens va traure
tots els nostres drets com a valen
cians. Seguidament ens va parlar
sobre el Marqués de Benicarló, que
va rebre aquest títol aristocràtic per
haver construït el nostre port· pes
quer. També ens va fer preguntes
sobre coses relacionades amb les
Corts: qui era el president, quants
diputats hi ha, quina funció té, ... A

continuació ens va ensenyar les
dependències de les Corts i quan
vam acabar en una saleta ensenyar
ens van passar un vídeo sobre el
nostre Parlament. AI sortir vam anar
caminat fins Vivers, al creuar el riu
Túria vam vore gent a cavall, joves
jugant a futbol, persones passe
jant, ... a la llitera del riu.

Ja en els jardins de Vivers vam
dinar i quan vam acabar vam jugar a
l'amagatall fins a les tres, hora que
vam anar a vare el zoològic de
València, i malgrat que no és molt
gran hi té força animals. Amb l'au
tobús per a retornar-nos a casa un
poc cansats.

Ximo Bueno i Bosch
5è d'EP CP Francesc Catalan
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LÀNIA .................. •

David Vives Boix
Director de Creu Roja
Joventut de Benicarló

traïció al seu electorat. Respecte a
això començarem a treure conclu
sions després del 14 de maig però
caldrà estar atent als mítings de
Quiterio on ja no podrà referir-se al
PP amb duresa qualificant-lo com al
partit que ho fa tot "iPOr Pelotas!".
Seria tocar massa les de molta gent
que els va votar.

Tolito

iotografia dels alumnes del Catahín

Creu Roja Joventut enceta la campanya
"Escoles, pont de solidaritat"

Creu Roja Joventut és la secció juve- Mitjançant aquesta campanya, des
nil de Creu Roja Espanyola que pro- de Creu Roja Joventut es pretén sen
mou la vida associativa del voluntariat sibilitzar a 126.000 joves i aconseguir
jove en la Institució. Així, fomenta la la recollida de 34.900 bosses de
participació dels xiquets i joves en les material escolar formades per: 1 qua
activitats de Creu Roja, divulga els dem de mida "mig full", 2 llapis, 1 bolí
principis fonamentals de la Creu Roja graf, 1 goma d'esborrar i 1 maquineta
i la Milja Lluna Roja, la solidaritat de fer punta.
humana en l'àmbit de la infància i de Creu Roja Joventut de Benicarló
la joventut i representa a Creu Roja vol agrair la coHaboració de l'I.E.S.
Espanyola en les organitzacions Joan Coromines i de tots aquells
nacionals i internacionals. joves que amb la seua participació

En base a aquests principis, Creu faran que aquest projecte sOlidari siga
Roja Joventut de Benicarló ha assolit una realitat.
aquesta campanya, igual que molts Totes les nostres accions tenen un
altres pobles d'Espanya, llançada a fi comú: treballar per un món més just
nivell nacional amb la coHaboració de i tolerant, defenent i promovent els
Mimosin. Aquesta campanya va des- Drets Humans, la Pau i la Solidaritat.
tinada en benefici de milers de nens i
nenes de Colòmbia i Moçambic, tot i
que, concretament, Benicarló realitza
rà la campanya per a Colòmbia.

Excursió a València
El passat divendres 6 de febrer

els xiquets de 5è i 6è del CP Mestre
Francesc Catalan de Benicarló vam
anar a una excursió a València. De
bon matí, concretament a les 8:30
vam pujar a l'autobús que ens havia
de dur al cap i casal per entre altres
coses visitar les Corts Valencianes.

Aproximadament a tres quarts
d'onze l'autobús ens va deixar
davant de Les Torres dels Serrans i
des d'allí passant per el carrer
Navellós vam arribar a la Plaça de la
Verge on vam esmorzar, després
vam jugar una mica, vam donar
menjar als coloms, ens varem com
prar collarets i més coses. A conti
nuació vam donar una volta pel
Micalet, la Catedral de València, on
per cert estaven fent missa, per la
Plaça de la Reina, ... , i per una pla-

ceta que estava plena de tendes.
AI migdia vam anar al Palau de

Benicarló per a fer la visita a la seu
de Les Corts Valencianes. Allí
només entrar un senyor ens va
explicar el que representava un gran
quadre que hi havia en una paret,
ens va dir que la pintura tractava
sobre la derrota dels valencians en
la Batalla d'Almansa un 25 d'abril de
1707, i com a conseqüència d'a
questa derrota Felip Vens va traure
tots els nostres drets com a valen
cians. Seguidament ens va parlar
sobre el Marqués de Benicarló, que
va rebre aquest títol aristocràtic per
haver construït el nostre port· pes
quer. També ens va fer preguntes
sobre coses relacionades amb les
Corts: qui era el president, quants
diputats hi ha, quina funció té, ... A

continuació ens va ensenyar les
dependències de les Corts i quan
vam acabar en una saleta ensenyar
ens van passar un vídeo sobre el
nostre Parlament. AI sortir vam anar
caminat fins Vivers, al creuar el riu
Túria vam vore gent a cavall, joves
jugant a futbol, persones passe
jant, ... a la llitera del riu.

Ja en els jardins de Vivers vam
dinar i quan vam acabar vam jugar a
l'amagatall fins a les tres, hora que
vam anar a vare el zoològic de
València, i malgrat que no és molt
gran hi té força animals. Amb l'au
tobús per a retornar-nos a casa un
poc cansats.

Ximo Bueno i Bosch
5è d'EP CP Francesc Catalan
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I ~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~ .

Tres erres = Reciclatge (i 2)

~
ctualment, el reciclatge té molt bona imatge públi

i. ca als països desenvolupats. Moviments ecologis
_ tes, polítics, ciutadans en generals i grans empre

ses estan d'acord en la bondat del reciclatge
com a mètode de gestió dels residus. De les
altres dues "erres" -reducció i reutilització
pràcticament no se'n parla. L'Agència Nord
americana de Protecció Ambiental fixà cap els
anys vuitanta una jerarquia, de millor a pitjor,
de sistemes de gestió de residus: 1r la reduc
ció, 2n la reutilització, 3r el reciclatge, 4t la inci
neració i 5é l'eliminació a l'abocador controlat.
Aleshores, com és que ha "triomfat social
menf' el reciclatge?

Grans sectors econòmics han afavorit el
reciclatge. Les plantes incineradores i els abo
cadors provoquen el refús de la població dels
voltants. Grans campanyes publicitàries, el
sentiment de culpabilitat de molts consumi
dors per tant d'envàs superflu i la manca d'in
formació independent, explicarien aquest
"consens del reciclatge". A una sèrie de dibuixos animats
de principis dels noranta, "el Capità Planeta i els
Planetaris", l'ecoheroi esperonava els joves espectadors
dient: "La millor forma de fer front als residus és reciclar
los. No ho oblideu, Planetaris, el poder és vostre."

Cal assenyalar que el reciclatge no..redueix la produc
ció de residus, és tant sols un sistema 'per gestionar-los. A
diferència de la reutilització , el reciclatge és compatible
amb un increment en la producció d'envasos i embalatges
(packaging); serà aquest un dels sectors econòmics bene
ficiats amb el "consens del reciclatge". A 2003 hi havia
1900 empreses de packaging que facturaren 8846 milions
d'euros i uns 8 milions de tones d'envasos produïts. Des de
1997, ha hagut un creixement del 15% en el nombre d'em
preses, un 41 % en els d'ingressos i una pujada del 12% en
els envasos.

El reciclatge ha facilitat l'expansió de les grans i milja
nes superfícies front al xicotet comerç. Els supermercats i
hipermercats no venen articles amb envasos retomables
o reutilitzables; s'estalvien el seu emmagatzematge i els
treballadores necessaris. D'uns anys cap ací, estan venent
envasats en safates de porespan, cam, verdures o embo
tits que afavoreixen la rapidesa en la compra però també
la reducció dels llocs de treball i l'increment en la quantitat
de residus. Quan sortim de l'hipermercat, ens anem a casa
carregats d'envasos i bosses que faran punta al fem. La
necessitat de tractament dels residus ha fet aparèixer gran
nombre d'empreses d'enginyeria ambiental pel disseny,
construcció i gestió de plantes de tractament. Quant més
residus es produeixin, més empreses de gestió faran falta,
i el reciclatge no els redueix.

Està molt assumit que els residus són una font de
recursos i que el problema és la barreja dels diversos tipus.
Hom pensa que el reciclatge, sobretot amb una recollida

selectiva prèvia, ha de ser una activitat econòmica rendible
però la realitat és ben diferent. El procés de reciclatge és
complex i les plantes solen ser molt cares. El transport dels

residus separats a la planta encareix el pro
cés. La gran oferta de materials reciclats ha
fet que el seu preu baixi molt, sovint quasi no
valen res, i sols són emprats si se'ls transpor
ta gratuïtament a la indústria que els utilitza
com matèria primera; és el cas dels cartrons i
papers en general. El reciclatge, sovint,
necessita subvenció pública.

Fins els anys seixanta la llet, la cervesa o
l'aigua mineral eren prodüides per xicotetes
empreses en envasos reutilitzables. Des d'a
leshores, les grans empreses han anat aca
parant el mercat, aprofitant-se de l'economia
d'escala (la seva grandària) que els permet
vendre més barat. Aquest domini s'ha basat
en la utilització dels envasos no retomables.
Si s'haurien d'utilitzar envasos reutilitzables,
aquests serien més gruixuts per permetre

diversos cicles d'ús i costaria més el seu transport. El reco
rregut seria també diferent pels envasos reutilitzables i pels
reciclables. Per exemple, una botella de d'aigua Font Vella
ve des de Sant Hilari Sacalm (Girona) fins Benicarló, si els
envasos són de plàstic, aquests fan uns 400 Km fins el
comerç i ací acaba la responsabilitat de l'empresa que ha
pagat el "punt verd". Si foren de vidre reutilitzable, el camió
portaria moltes menys botelles i farien en total uns 800 km.
Una botella de vidre d'aigües de Benassal faria sols uns
120 km, fent molt més competitiva a aquesta empresa
comarcal.

De "usar i llançar", hem passat a "usar i reciclar".
Aquest principi ja s'aplica no tant sols als envasos si no
també a electrodomèstics, aparells electrònics, roba, cot
xes...; resulta més car reparar-los que comprar-los nous.
No interessa fer productes duradors perquè cal seguir pro
duint cada cop més. El reciclatge justificaria la vida curta
dels productes de consum.

L'any 1991 entrà en vigor a Alemanya el Decret Tèipfer
sobre la gestió d'envasos i els seus residus amb dos sis
temes, el reciclatge i la reutilització. Les empreses eren les
responsables també de la recollida dels residus i es fixa
ven unes quotes de reutilització obligatòria. A 1997, es van
recuperar el 90% dels envasos i s'ha reduït el consum
d'envasos en un 11% des de 1990. Des de 1981, a
Dinamarca, les cerveses i begudes no alcohòliques van en
envasos reutilitzables.

El reciclatge afavoreix les grans empreses, les grans
superfícies, és un sistema car i s'oposa a una necessària
cultura de la durabilitat. Recuperem la jerarquia de les tres
erres i posem la reducció i la reutilització en el lloc priorita
ri que les pertoca dins dels sistemes de gestió dels residus.

Pere Bausà
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Els representants del BLOC a la comarca per a les properes eleccions generals

I representat a drid
Els benicarlandos Joan Manel Ferrer i Maria Josep Arayo i el vinarossenc Ramon

Adell son els caps visibles de les candidatures per Castelló del BLOC-EV
na llista amb un pes
important de la comarca
del Baix Maestrat és la

..........---.... que defineix la presenta
da pel Bloc Nacionalista Valencià
en la seva carrera electoral de
cara als pròxims comicis del 14 de
març. Així el destacava divendres
passat la formació a Benicarló, i
és que els primers llocs de les llis
tes estan copats per persones de
la comarca, com és el cas del regi
dor d'empreses concessionàries
de Benicarló Joan Manel Ferrer,
qui encapçala la llista del Bloc al
senat i el regidor de participació
ciutadana de Vinaròs, Ramon
Adell i la regidora de benestar
social de Benicarló, en els nom
bres dos i quatre respectivament.
Des del Bloc, es va destacar la
importància que la major part dels
integrants de la llista tinguessen
experiència en la gestió municipal,
ja que d'aquesta manera, poden
conèixer les "necessitats més
urgents del nostre territori" expli
cava Maria Josep Arayo, d'altra
banda, destacava que gràcies a
l'experiència del seu treball com
regidors també coneixen els pro
blemes que implica la gestió muni
cipal.

La necessitat de resoldre el pro
blema de la nacional 340 va ser
un dels arguments en els quals
més es va insistir des de les files
nacionalistes, "ja no es parla de la
N-340, però per a nosaltres
segueix sent un problema. La nos
tra oferta és aconseguir la gratuï
tat de la A-7 i el desdoblament de
la nacional 340 però sense partir
els termes municipals per la mei
tat", explicava el candidat al senat
Joan Manel Ferrer qui exigiria que
les carreteres valencianes, "les
més transitades de l'Estat espan
yol, siguen les més segures
d'Europa". Precisament, criticaven
l'acte de posada de la primera
pedra en l'aeroport de Castelló, un
acte que ja es va realitzar fa qua
tre anys segons els nacionalistes.
D'altra banda, des del Bloc es
recelava de la viabilitat de l'aero
port ja que consideren que uns
bons accessos a l'aeroport de
Manisses, un bon plantejament i
unes bones carreteres, deixarien
sense sentit aquesta obra a
Castelló.
Els nacionalistes van incidir també
en la necessitat d'apostar per la
sostenibilitat per això es compro
metien a impulsar els plans zonals

de residus i criticaven l'actual
situació en aquest àmbit que "fa
quatre anys Zaplana no conside
rava prioritari".
L'abolició del Pla Hidrològic
Nacional, el concert econòmic i la
defensa del sector primari a
Europa seran altres dels 25 punts
que el Bloc va anunciar que
defensaria en el seu programa
electoral.

Nova Escola de
Persones Adultes

La Generalitat ha aprovat la
creació d'un centre públic de
Formació de Persones Adultes a
Benicarló.

El Centre de Formación de
Personas Adultas de Benicarló,
integrat per sis unitats es crea
davant el desdoblament del
Centre de Formació de Persones
Adultes "Llibertat" de Vinaròs.
El professorat amb destinació
definitiva en les unitats desglos
sades dels Centres de Formació
de Persones Adultes conservarà
la seva destinació en el nou
Centre de Formació de Persones
Adultes creat.
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unes bones carreteres, deixarien
sense sentit aquesta obra a
Castelló.
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en la necessitat d'apostar per la
sostenibilitat per això es compro
metien a impulsar els plans zonals

de residus i criticaven l'actual
situació en aquest àmbit que "fa
quatre anys Zaplana no conside
rava prioritari".
L'abolició del Pla Hidrològic
Nacional, el concert econòmic i la
defensa del sector primari a
Europa seran altres dels 25 punts
que el Bloc va anunciar que
defensaria en el seu programa
electoral.

Nova Escola de
Persones Adultes

La Generalitat ha aprovat la
creació d'un centre públic de
Formació de Persones Adultes a
Benicarló.

El Centre de Formación de
Personas Adultas de Benicarló,
integrat per sis unitats es crea
davant el desdoblament del
Centre de Formació de Persones
Adultes "Llibertat" de Vinaròs.
El professorat amb destinació
definitiva en les unitats desglos
sades dels Centres de Formació
de Persones Adultes conservarà
la seva destinació en el nou
Centre de Formació de Persones
Adultes creat.
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Trasllats de dependències

-

fi 'Ajuntament de Benicarló
estudia traslladar diversos

I.;; dels seus departaments a
altres dependències.

L'edifici actual del consistori,
situat en el carrer Ferreres Bretó,

-s'ha quedat petit davant el volum
de treball i les necessitats d'espai
de les diverses àrees en l'activitat
diària.
Els departaments que es traslla
darien a priori serien la policia
local i urbanisme. Ara per ara, ja
s'ha redactat l'esborrany d'un pro
jecte en el que s'estudia la possi
bilitat que l'espai escollit siga el
lloc conegut com la Cotxera de
Martínez, l'espai propietat de l'a
juntament, està situat en la plaça
Doctor Pera i era fa anys un
magatzem d'autobusos, actual
ment, es converteix cada mes de
març en el casal de la Falla la
Carrasca.
El projecte ha estat proposat des
de l'àrea d'urbanisme. En ell es

.(/

contempla un edifici que perme-
tria a la policia comptar amb 500
metres quadrats repartits en dues
plantes, pel que es disposaria
d'espai suficient per a una sala de
conferències, els diferents des
patxos, les taquilles i vestuaris,
així com un lloc on retenir als
detinguts, ja que actualment, els
problemes d'espai obliguen que
aquests romanguen asseguts en
unes cadires en els mateixos des-

patxos dels agents.
Segons el regidor de governació,
Marcelino Domingo, el problema
d'aquest solar són les dimensions
del terreny, que segons un infor
me de l'arquitecte, podrien resul
tar insuficients i comportar serio.,
sos problemes en el disseny de la
rampa per a accedir al soterrani
on els agents estacionarien els
vehicles. De no trobar-se solució
al problema del pàrquin, l'edil
explicava que aquesta opció que
daria desestimada, ja que "no
seria operatiu", donat que una de
les prioritats que s'han establert
en la recerca d'un nou local és
precisament la de contar amb un
magatzem per als vehicles ofi
cials.
D'altra banda, Domingo reconei-

xia que el tema s'ha estat deba
tent amb el cos de la policia local
i que part de la plantilla considera
que es tracta d'un lloc allunyat del
centre neuràlgic, encara que l'edil
ressaltava que aquesta zona es
troba actualment en expansió. En
aquest sentit, Domingo considera
que el local en qüestió deuria
tenir les mateixes característi
ques que l'edifici de la cambra
agrària. Fins i tot s'ha arribat a
proposar per part d'alguns agents
la possibilitat de construir unes
noves dependències en la plaça
de la Constitució. Un lloc que
comptaria amb una situació estra
tègica immillorable i amb el pàr
quin subterrani ja construït.

Detingut per presumptes abusos sexuals

[I a policia local de
Benicarló va detindre
aquesta setmana a un
home de nacionalitat

Marroquina com presumpte autor
d'abusos sexuals. La víctima, un
baró major d'edat i veí de
Benicarló, va ser obligat pel detin
gut a realitzar actes sexuals con-

tra la seva voluntat. Una vegada
obligat a realitzar aquests actes,
la víctima presentà denúncia en
les dependències municipals des
crivint els trets físics de l'autor. Va
ser llavors, quan segons les
característiques descrites pel
denunciant, la policia local identifi
cà al presumpte autor dels fets.

Desplaçats al lloc diversos agents
de la policia, es va procedir a la
seva detenció. El detingut va
reconèixer els fets denunciats,
alhora que va ser identificat per la
víctima, pel que una vegada rea
litzades les corresponents diligèn
cies va passar a disposició judi
cial.

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

laveUdebenicarlo

Trasllats de dependències

-

fi 'Ajuntament de Benicarló
estudia traslladar diversos

I.;; dels seus departaments a
altres dependències.

L'edifici actual del consistori,
situat en el carrer Ferreres Bretó,

-s'ha quedat petit davant el volum
de treball i les necessitats d'espai
de les diverses àrees en l'activitat
diària.
Els departaments que es traslla
darien a priori serien la policia
local i urbanisme. Ara per ara, ja
s'ha redactat l'esborrany d'un pro
jecte en el que s'estudia la possi
bilitat que l'espai escollit siga el
lloc conegut com la Cotxera de
Martínez, l'espai propietat de l'a
juntament, està situat en la plaça
Doctor Pera i era fa anys un
magatzem d'autobusos, actual
ment, es converteix cada mes de
març en el casal de la Falla la
Carrasca.
El projecte ha estat proposat des
de l'àrea d'urbanisme. En ell es

.(/

contempla un edifici que perme-
tria a la policia comptar amb 500
metres quadrats repartits en dues
plantes, pel que es disposaria
d'espai suficient per a una sala de
conferències, els diferents des
patxos, les taquilles i vestuaris,
així com un lloc on retenir als
detinguts, ja que actualment, els
problemes d'espai obliguen que
aquests romanguen asseguts en
unes cadires en els mateixos des-

patxos dels agents.
Segons el regidor de governació,
Marcelino Domingo, el problema
d'aquest solar són les dimensions
del terreny, que segons un infor
me de l'arquitecte, podrien resul
tar insuficients i comportar serio.,
sos problemes en el disseny de la
rampa per a accedir al soterrani
on els agents estacionarien els
vehicles. De no trobar-se solució
al problema del pàrquin, l'edil
explicava que aquesta opció que
daria desestimada, ja que "no
seria operatiu", donat que una de
les prioritats que s'han establert
en la recerca d'un nou local és
precisament la de contar amb un
magatzem per als vehicles ofi
cials.
D'altra banda, Domingo reconei-

xia que el tema s'ha estat deba
tent amb el cos de la policia local
i que part de la plantilla considera
que es tracta d'un lloc allunyat del
centre neuràlgic, encara que l'edil
ressaltava que aquesta zona es
troba actualment en expansió. En
aquest sentit, Domingo considera
que el local en qüestió deuria
tenir les mateixes característi
ques que l'edifici de la cambra
agrària. Fins i tot s'ha arribat a
proposar per part d'alguns agents
la possibilitat de construir unes
noves dependències en la plaça
de la Constitució. Un lloc que
comptaria amb una situació estra
tègica immillorable i amb el pàr
quin subterrani ja construït.

Detingut per presumptes abusos sexuals

[I a policia local de
Benicarló va detindre
aquesta setmana a un
home de nacionalitat

Marroquina com presumpte autor
d'abusos sexuals. La víctima, un
baró major d'edat i veí de
Benicarló, va ser obligat pel detin
gut a realitzar actes sexuals con-

tra la seva voluntat. Una vegada
obligat a realitzar aquests actes,
la víctima presentà denúncia en
les dependències municipals des
crivint els trets físics de l'autor. Va
ser llavors, quan segons les
característiques descrites pel
denunciant, la policia local identifi
cà al presumpte autor dels fets.

Desplaçats al lloc diversos agents
de la policia, es va procedir a la
seva detenció. El detingut va
reconèixer els fets denunciats,
alhora que va ser identificat per la
víctima, pel que una vegada rea
litzades les corresponents diligèn
cies va passar a disposició judi
cial.

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

laveUdebenicarlo



•

~ ~ ~ ESPORTS ......

El convent no obrirà fins l'estiu

[)

I complex museístic del
convent de Sant Francesc
no podrà obrir les seves
portes al públic fins l'estiu,

així de tàcita va ser l'afirmació del
regidor de cultura de l'Ajuntament
de Benicarló, José Luís Guzman.

~ S'han de netejar tots els
racons del convent de forltUl
detinguda, una tasca entretin
guda tenint en compte les
dimensions del recinte.

Segons explicava Guzman, enca
ra que pràcticament resten un
parell de detalls com és la neteja
del sòl i la pintura de la façana per
a poder obrir el recinte al públic,
aquestes feines portaran més
temps del que s'esperava en un
principi.
Actualment, explicava Guzman
que s'han de netejar tots els
racons del convent de forma
detinguda, una tasca entretinguda
tenint en compte les dimensions
del recinte. D'altra banda, no
menys costós serà el pintat de la
façana i algunes parts de la infras
tructura que amb les últimes plu
ges s'han ressentit de forma con
siderable i la pintura ha saltat en
alguns punts. El propi Guzman

El Convent baurà de ser repintat de nou

criticava el fet que la Generalitat
pintés temps endarrere l'edifici
anunciant-ho "a bombo i plate
rets" i que poc temps després per
no haver pintat una capa neces
sària de protecciò aquesta pintura
s'haja deteriorat.
El convent de Sant Francesc de
Benicarló ambiciona convertir-se
en una de les infrastructures més
emblemàtiques de l'àmbit cultural
convertint-se en la seu d'exposi
cions tant itinerants com fixes
albergant a manera d'exemple
pintures, mostres d'objectes res
catats del passat iber de la ciutat

o lloc en el qual simplement un
podrà seguir i documentar-se
sobre la tradició fallera de la
població. Segons comentava el
propi Guzman, un dels problemes
amb els quals es va a trobar el
consistori una vegada inaugurat el
centre és la forma de finançar el
seu manteniment, aspecte que es
pressuposa serà bastant costós
econòmicament atenent a les
necessitats de llum i seguretat
entre altres que requerirà l'espai si
vol convertir-se en una nucli cultu
ral important.

Tria de taules electorals

L
'ajuntament de Benicarló
va celebrar dilluns dos
plens extraordinaris. El
primer d'ells tenia com a
objectiu adjudicar les

parades del mercat municipal con
forme assenyalaven els resultats
de la subhasta efectuada. En
aquest sentit, la proposta procedia
de l'àrea de contractació. Indicatiu
va ser el fet que malgrat totes les
parades adjudicades s'arribaren a

comptabilitzar fins a 17 places
vacants.
D'altra banda, en el segons dels
plens el que es va abordar va ser
la composició de les taules electo
rals per al proper 14 de març. El
procés de tria el regula l'article 26
de la llei orgànica electoral, que
estableix que ha de ser per sorteig
públic. En el cas de l'ajuntament
de Benicarló, l'àrea informàtica ha
ideat un sistema que facilita l'elec-

ció dels integrants de les diverses
taules.
Entre els requisits dels vocals i
presidents es troba l'edat, han de
tindre més de 18 anys i menys de
65 i saber escriure. En el cas del
president de la taula aquest ha de
tindre una formació de batxiller de
segon grau o subsidiàriament gra
duat escolar.

...
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Peus defang
TEXT: rodolfoserrano

pacodelcastillo

J
a han passat ells. Els líders,
els prepotents, els intracta
bles, els cadellets dels
galàctics estrellats. Per

suposat que ens han guanyat. Zero
a cinc. Que bé. Fantàstic. Es pensen
que han humiliat un altre equip, per
què ells són inabastables, perquè
encara ningú no ha creat l'equip que
els puga fer puntetes. Van vindre a
sotmetre'ns, a demostrar que ells
són els senyors i que tots els altres
només poden aspirar a vassalls de
la seua omnipotència, de la seua
força, de la seua misèria. Allò que
vam veure i viure diumenge passat
al Municipal de la Carxofa només té
un nom. Fàstic. Aquesta colla d'e
nergúmens que ens van voler casti
gar amb la seua visita, només van
ser capaços d'arreplegar tones i ..
tones de malvolença, fòbia, aversió·
i, per damunt de tot, fàstic, molt de
fàstic. Són els nous rics, els que tota
la vida han begut del reguer i ara
beuen Perrier, els que han passat
del Delapierre al Moet Chandon, del
Dyc al Chivas, de la cansalada al
Jabugo i de les olives trencades al
caviar rus. No se'n recorden del que
han estat ni d'on vénen. Però el que
no saben és que el temps torna
cadascú al seu lloc, i quan arribarà
el moment allà estarem nosaltres, al
nostre lloc de sempre, i veurem què
els ha portat tota aquesta època de
vaques grosses i enemistats guan
yades a pols. Nous rics. Es van pre
sentar a Benicarló amb quasibé una
trentena de jugadors. Sí, sí. Una
trentena. Éstos son mis poderes,
semblava que ens insinuaven.

Però no, no insinuaven res, volien
deixar clar qui era l'amo. Realment
ens volien intimidar. Com que es veu
que encara no les tenien totes, van
fer jugar quatre o cinc jugadors del
"B", de la tercera divisió. Hi havia
més jugadors asseguts a la tribuna

que no corrent per la gespa. "Mireu
quants de jugadors tinc, desgra
ciats", semblava que gallejava el
tècnic dels grocs. Però tot i l'exhibi
ció de les seues forces, una vegada
començat el partit tothom es va ado
nar que el lleó no era tan ferotge
com ens volien fer creure i que, fins
i tot, el Benicarló podia assolir una
nova victòria. Però arribats al minut
divuit de partit, i vist que la cosa no
estava tan clara com es pensaven,
va aparéixer l'element decisiu, el
recurs que no falla transformat en
àrbitre per a posar les coses al seu
lloc. La disputa legal d'un baló aeri
per Raül va fer que el número sis
dels forasters, una autèntica desfe
rra humana, l'esquitx d'una fètida
perbocada, es llancés al terra tot cri
dant com un posseït, com si se li n'a
nara la vida per moments. La imme
diata reacció de l'àrbitre davant, la
patètica bufonada del foraster no va
ser altra que mostrar-li la targeta roja
directa al benicarlando fent gala de
la seua visió galàctica, ja que es tro
bava a més de cinquanta metres del
lloc dels fets. El miserable defensa
foraster s'ho mirava tot des del terra
mentre el seu entrenador esbosava
un somriure ufanós i exhalava un
"què us pensàveu, desgraciats?".
Aquell que semblava a les portes de
l'altre món va tomar del seu viatge i
ben aviat corria com el que més.
Objectiu aconseguit. Final del partit.
A partir d'eixe moment, es tractava
d'aconseguir més de tres gols de
diferència. Tota la baixesa dels que
mouen els fils del futbol es va
escampar pel Municipal de la
Carxofa. El ridícul malnom de "sub
marino amarillo" es va mostrar amb
tota la seua indignitat. Són "subma
rinos" perquè totes les coses les fan
pel seu compte, passant de clubs i
d'entitats. Van directament al pares,
a oferir-los per als seus fills tot el seu
artificial muntatge futbolístic, prome
tent-los el món i la bolla per un mise
rable xandall i una bossa d'esport
amb un escut que fa quatre dies no

podia passar de la tercera divisió i
que no coneixia ningú. El mateix que
passarà d'ací uns quants anys, quan
aquesta borbolla artificial, gegant
amb peus de fang, tome al lloc del
qual no haguera hagut de sortir mai.
Només cal veure quants jugadors
de la pedrera juguen amb el primer
equip. Ara encara són més líders,
més senyors. El seu insignificant
ego ha assolit el seu lloc al món de
la baixesa moral, del menyspreu
general i de la més absoluta indife
rència esportiva. Però res de tot això
justifica l'escopinada que li va llançar
Gustavo a un jugador rival, ni la pas
turamenta de Roberto al llarg i
ample de la banda esquerra durant
tot el partit.

El proper desplaçament del
Benicarló serà al camp de l'equip
que té el nom més graciós de la
categoria, Niño Perdido, però enca
ra no està clar si el partit es verifi.ca
rà dissabte o diumenge. Ara el CDB
s'ha de centrar en la seua lliga i
mirar d'assegurar el segon lloc de la
classificació.

Festival de gols
davant l'Olesa·

Contundent victòria del
Povet.com a la pista del colista
Olesa. La superioritat dels del
Baix Maestrat es va demostrar al
llarg de tot el matx i els gols van
anar sumant-se en el marcador
sense que els catalans tingues
sen cap oportunitat.

Aquest Q:.10 suposa una injec
ció de moral per als homes

, d'Andreu Plaza i Taxio que donen
un pas més en el camí de buscar
una plaça per al play-of d'ascens.
I, pel seu lloc, amb aquest resultat
afermen, encara més el seu lide
ratge en el grup B de la Divisió de
Plata.
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els prepotents, els intracta
bles, els cadellets dels
galàctics estrellats. Per

suposat que ens han guanyat. Zero
a cinc. Que bé. Fantàstic. Es pensen
que han humiliat un altre equip, per
què ells són inabastables, perquè
encara ningú no ha creat l'equip que
els puga fer puntetes. Van vindre a
sotmetre'ns, a demostrar que ells
són els senyors i que tots els altres
només poden aspirar a vassalls de
la seua omnipotència, de la seua
força, de la seua misèria. Allò que
vam veure i viure diumenge passat
al Municipal de la Carxofa només té
un nom. Fàstic. Aquesta colla d'e
nergúmens que ens van voler casti
gar amb la seua visita, només van
ser capaços d'arreplegar tones i ..
tones de malvolença, fòbia, aversió·
i, per damunt de tot, fàstic, molt de
fàstic. Són els nous rics, els que tota
la vida han begut del reguer i ara
beuen Perrier, els que han passat
del Delapierre al Moet Chandon, del
Dyc al Chivas, de la cansalada al
Jabugo i de les olives trencades al
caviar rus. No se'n recorden del que
han estat ni d'on vénen. Però el que
no saben és que el temps torna
cadascú al seu lloc, i quan arribarà
el moment allà estarem nosaltres, al
nostre lloc de sempre, i veurem què
els ha portat tota aquesta època de
vaques grosses i enemistats guan
yades a pols. Nous rics. Es van pre
sentar a Benicarló amb quasibé una
trentena de jugadors. Sí, sí. Una
trentena. Éstos son mis poderes,
semblava que ens insinuaven.

Però no, no insinuaven res, volien
deixar clar qui era l'amo. Realment
ens volien intimidar. Com que es veu
que encara no les tenien totes, van
fer jugar quatre o cinc jugadors del
"B", de la tercera divisió. Hi havia
més jugadors asseguts a la tribuna

que no corrent per la gespa. "Mireu
quants de jugadors tinc, desgra
ciats", semblava que gallejava el
tècnic dels grocs. Però tot i l'exhibi
ció de les seues forces, una vegada
començat el partit tothom es va ado
nar que el lleó no era tan ferotge
com ens volien fer creure i que, fins
i tot, el Benicarló podia assolir una
nova victòria. Però arribats al minut
divuit de partit, i vist que la cosa no
estava tan clara com es pensaven,
va aparéixer l'element decisiu, el
recurs que no falla transformat en
àrbitre per a posar les coses al seu
lloc. La disputa legal d'un baló aeri
per Raül va fer que el número sis
dels forasters, una autèntica desfe
rra humana, l'esquitx d'una fètida
perbocada, es llancés al terra tot cri
dant com un posseït, com si se li n'a
nara la vida per moments. La imme
diata reacció de l'àrbitre davant, la
patètica bufonada del foraster no va
ser altra que mostrar-li la targeta roja
directa al benicarlando fent gala de
la seua visió galàctica, ja que es tro
bava a més de cinquanta metres del
lloc dels fets. El miserable defensa
foraster s'ho mirava tot des del terra
mentre el seu entrenador esbosava
un somriure ufanós i exhalava un
"què us pensàveu, desgraciats?".
Aquell que semblava a les portes de
l'altre món va tomar del seu viatge i
ben aviat corria com el que més.
Objectiu aconseguit. Final del partit.
A partir d'eixe moment, es tractava
d'aconseguir més de tres gols de
diferència. Tota la baixesa dels que
mouen els fils del futbol es va
escampar pel Municipal de la
Carxofa. El ridícul malnom de "sub
marino amarillo" es va mostrar amb
tota la seua indignitat. Són "subma
rinos" perquè totes les coses les fan
pel seu compte, passant de clubs i
d'entitats. Van directament al pares,
a oferir-los per als seus fills tot el seu
artificial muntatge futbolístic, prome
tent-los el món i la bolla per un mise
rable xandall i una bossa d'esport
amb un escut que fa quatre dies no

podia passar de la tercera divisió i
que no coneixia ningú. El mateix que
passarà d'ací uns quants anys, quan
aquesta borbolla artificial, gegant
amb peus de fang, tome al lloc del
qual no haguera hagut de sortir mai.
Només cal veure quants jugadors
de la pedrera juguen amb el primer
equip. Ara encara són més líders,
més senyors. El seu insignificant
ego ha assolit el seu lloc al món de
la baixesa moral, del menyspreu
general i de la més absoluta indife
rència esportiva. Però res de tot això
justifica l'escopinada que li va llançar
Gustavo a un jugador rival, ni la pas
turamenta de Roberto al llarg i
ample de la banda esquerra durant
tot el partit.

El proper desplaçament del
Benicarló serà al camp de l'equip
que té el nom més graciós de la
categoria, Niño Perdido, però enca
ra no està clar si el partit es verifi.ca
rà dissabte o diumenge. Ara el CDB
s'ha de centrar en la seua lliga i
mirar d'assegurar el segon lloc de la
classificació.

Festival de gols
davant l'Olesa·

Contundent victòria del
Povet.com a la pista del colista
Olesa. La superioritat dels del
Baix Maestrat es va demostrar al
llarg de tot el matx i els gols van
anar sumant-se en el marcador
sense que els catalans tingues
sen cap oportunitat.

Aquest Q:.10 suposa una injec
ció de moral per als homes

, d'Andreu Plaza i Taxio que donen
un pas més en el camí de buscar
una plaça per al play-of d'ascens.
I, pel seu lloc, amb aquest resultat
afermen, encara més el seu lide
ratge en el grup B de la Divisió de
Plata.
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Jocs esportius escolars i autonòmic
Els diversos benicarlandos de Club Atletisme Baix Maestrat obtene bons

resultats en les diverses comperticions celebrades a l'estat espanyol

TEXT: cabaixmaestrat

[! I dissabte 14 de febrer es
va disputar el Campionat
Autonòmic de Combinades
en Pista Coberta en les

categories Cadet-Infantil. Del Baix
Maestrat, participaren Caria Vidal (
Cad.) que amb una puntuació de
1966 punts va fer 9° posició,
Cristina Ferrando ( Inf ) amb una
bona marca 4'02 mts,en salt de
llargada fou 13a i Cristina Monforte
( Inf) fou la 8a. També participaï'a
tieta benicarlando de Diputació,
Carlos Fabregat conseguint meda
lla de bronze.

El mateix dia i al mateix
lloc, ( Velòdrom Lluís Puig de
València) però per la vesprada va
tindre lloc el Gran Premi VODAFO
NE, al qual van ser combidades l'a
tleta del BAIX MAESTRAT Elisabet
Delshorts en la prova de 60 MLL
amb un temps de 8"07, MMT, i la
benicarlanda del Playas-Castelló,
Bea Ferrando en salt d'alçada amb
una marca d'1 '64m.

A Càceres es va disputar el
Campionat d'Espanya de Cross de
clubs amb la participació en la
categoria Cadet-Juvenil Masc. de
l'atleta del Baix Maestrat Antonio
Castro que va còrrer defensant la
samarreta del J'Haider-Playas de
Castelló. Amb més de 50 clubs ins
crits i la participació de 250 atletes.
Antonio va arribar en la 37° posició
i el J'Haider quedà en la 25a.

El diumenge 15 es va disputar la
Mitja Marathó de Gavà amb una
participació de 1728 atletes (al
creuar meta) dels quals 6 foren de
Benicarló i amb molt bones mar
ques. Javier de la Fuente ( Txiki)
amb un temps d'1h12'10" MP,
Jesús Gellida 1h13'20", MP i
Agustín Pérez 1h16' MP,Javier
Segura 1h34'08",MP i Patxi Pérez
del BAIX MAESTRAT, Sergio Ruiz
del playas CS amb 1h11'40".

Bons resultats els obtinguts pels atletes de CABM

~ Sis atletes benicarlandos
creuaren la meta a la Mitja
Marató que es va celebrar
diumenge 15 a Gavà

El diumenge 15, a les pistes de
Benicarló es va disputar la 2a jor
nada dels XXII -JOCS Esportius
Escolars: En 50MT Benj-Fem
Tattm Vidal guanyà amb un temps
de 9"4 empatat amb Marcos Añó
en el temps, Bruna Ruiz amb 10"0.
En 50 MT Benj-Fem ÇNerea Ruiz
quedà 1a seguida de Fiorella
Chiappe, 10"5 i Pepa Fabregat
amb 10"7.

En 60 MT Aleví Mas. va guanyar
Fca. Ferrer amb 11 "7 . seguit
d'Alejandro Monfort de IAssociació
Esportiva de Vilafranca amb 12"1 i
Javi Giner amb 12"3. en Aleví-Fem
Jessica Lores fou la 1a amb 10"9 i
RC Aleví seguida d'Anna Prats
amb 11 "4 i Vanessa Marzal amb
13"3.

En 80 MT va guanyar Cristina
Ferrando amb 18"0 seguida de
Marta Pomada del C.E.V amb
18"7 i Rosa amb 19"4 . En 100MT

va entrar la 1a Elisabet Delshorts
amb 16"0 seguida deBea Ferrando
amb 16"6, e Laura Esbrí amb 17"1.

En el 2000MLL Aleví-Benjamí
Jessica Lores va fer 1a amb 8'29"9
seguida d'Anna Prats amb 9'02"7 i
Carmen Melet amb 9'05"1 i en xics
va guanyar Fca. Ferrer amb
7'36"9, seguit de Javi Giner amb
8'14"3 en Aleví Tatan Vidal va fer
1er. amb 8'37"4 seguit de Marcos
Añó amb 8'39"0.

En 150 MLL Infnatil Hugo
Albalate amb 24"7 i Cristina
Ferrando amb 23"8 guanyaren la
prova.. En 300MLL Cadet Fca.
García amb 44"2 i Isabel Fabregat
amb 50"3 foren els primers.. En
3000MLL Infantil va guanyar lñaki
Giner amb 11 '17"0, seguit de Marc
Adell del CEV amb 11 '32"3, En
cadet Javi Palau va entrar 1er. amb
11 '03"1 seguit de Victor Escura
amb 12'24"2. En el 1500MLL
Guillermo Palau del FCB amb una
marca de 4'08"8 es va quedar a
molt prop de fer la mínima pel
Campionat d'Espanya ( 4'05"0).

b

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

laVeUdebenicarlo

~ ~ ~ ESPORTS ... ... ... .

Jocs esportius escolars i autonòmic
Els diversos benicarlandos de Club Atletisme Baix Maestrat obtene bons

resultats en les diverses comperticions celebrades a l'estat espanyol

TEXT: cabaixmaestrat

[! I dissabte 14 de febrer es
va disputar el Campionat
Autonòmic de Combinades
en Pista Coberta en les

categories Cadet-Infantil. Del Baix
Maestrat, participaren Caria Vidal (
Cad.) que amb una puntuació de
1966 punts va fer 9° posició,
Cristina Ferrando ( Inf ) amb una
bona marca 4'02 mts,en salt de
llargada fou 13a i Cristina Monforte
( Inf) fou la 8a. També participaï'a
tieta benicarlando de Diputació,
Carlos Fabregat conseguint meda
lla de bronze.

El mateix dia i al mateix
lloc, ( Velòdrom Lluís Puig de
València) però per la vesprada va
tindre lloc el Gran Premi VODAFO
NE, al qual van ser combidades l'a
tleta del BAIX MAESTRAT Elisabet
Delshorts en la prova de 60 MLL
amb un temps de 8"07, MMT, i la
benicarlanda del Playas-Castelló,
Bea Ferrando en salt d'alçada amb
una marca d'1 '64m.

A Càceres es va disputar el
Campionat d'Espanya de Cross de
clubs amb la participació en la
categoria Cadet-Juvenil Masc. de
l'atleta del Baix Maestrat Antonio
Castro que va còrrer defensant la
samarreta del J'Haider-Playas de
Castelló. Amb més de 50 clubs ins
crits i la participació de 250 atletes.
Antonio va arribar en la 37° posició
i el J'Haider quedà en la 25a.

El diumenge 15 es va disputar la
Mitja Marathó de Gavà amb una
participació de 1728 atletes (al
creuar meta) dels quals 6 foren de
Benicarló i amb molt bones mar
ques. Javier de la Fuente ( Txiki)
amb un temps d'1h12'10" MP,
Jesús Gellida 1h13'20", MP i
Agustín Pérez 1h16' MP,Javier
Segura 1h34'08",MP i Patxi Pérez
del BAIX MAESTRAT, Sergio Ruiz
del playas CS amb 1h11'40".

Bons resultats els obtinguts pels atletes de CABM

~ Sis atletes benicarlandos
creuaren la meta a la Mitja
Marató que es va celebrar
diumenge 15 a Gavà

El diumenge 15, a les pistes de
Benicarló es va disputar la 2a jor
nada dels XXII -JOCS Esportius
Escolars: En 50MT Benj-Fem
Tattm Vidal guanyà amb un temps
de 9"4 empatat amb Marcos Añó
en el temps, Bruna Ruiz amb 10"0.
En 50 MT Benj-Fem ÇNerea Ruiz
quedà 1a seguida de Fiorella
Chiappe, 10"5 i Pepa Fabregat
amb 10"7.

En 60 MT Aleví Mas. va guanyar
Fca. Ferrer amb 11 "7 . seguit
d'Alejandro Monfort de IAssociació
Esportiva de Vilafranca amb 12"1 i
Javi Giner amb 12"3. en Aleví-Fem
Jessica Lores fou la 1a amb 10"9 i
RC Aleví seguida d'Anna Prats
amb 11 "4 i Vanessa Marzal amb
13"3.

En 80 MT va guanyar Cristina
Ferrando amb 18"0 seguida de
Marta Pomada del C.E.V amb
18"7 i Rosa amb 19"4 . En 100MT

va entrar la 1a Elisabet Delshorts
amb 16"0 seguida deBea Ferrando
amb 16"6, e Laura Esbrí amb 17"1.

En el 2000MLL Aleví-Benjamí
Jessica Lores va fer 1a amb 8'29"9
seguida d'Anna Prats amb 9'02"7 i
Carmen Melet amb 9'05"1 i en xics
va guanyar Fca. Ferrer amb
7'36"9, seguit de Javi Giner amb
8'14"3 en Aleví Tatan Vidal va fer
1er. amb 8'37"4 seguit de Marcos
Añó amb 8'39"0.

En 150 MLL Infnatil Hugo
Albalate amb 24"7 i Cristina
Ferrando amb 23"8 guanyaren la
prova.. En 300MLL Cadet Fca.
García amb 44"2 i Isabel Fabregat
amb 50"3 foren els primers.. En
3000MLL Infantil va guanyar lñaki
Giner amb 11 '17"0, seguit de Marc
Adell del CEV amb 11 '32"3, En
cadet Javi Palau va entrar 1er. amb
11 '03"1 seguit de Victor Escura
amb 12'24"2. En el 1500MLL
Guillermo Palau del FCB amb una
marca de 4'08"8 es va quedar a
molt prop de fer la mínima pel
Campionat d'Espanya ( 4'05"0).

b

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

laVeUdebenicarlo



Sense (pro)pietat

Per Xavi Burriel

•" ~ ~ ~ EL CÒMIC . ...... '

AH TRANQUIL,
ES QUE L'AJUNTAMENT

HA MODIFICAT EL PGOU, HA
URBANITZAT EL CARRER l THA

EXPROPIAT ELS TERRENYS
SENSE COMPTAR,

AMB TU. ~.,...-,-------I

,
AAII!!, ON ES

LA MEUA CASA?
ARA HI HA UN CENTRE

DE SALUT.

••••••••••••••
Llibres de text i lectures recomanades

Còl·legis públics i centres d'ESO i Batxillerat
,

COPIES COLOR
,

B/N I PLANOLS

COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA
c;;¡~E.",c:> L Sant Blai, 2 -Tel.: 964475698
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