
E TREVISTA: Els bombers Javier Sanz iJúlio
Sanchez protagonistes mediàtics de la setmana

El COB empata amb el
Borriana B i el

Benicarló F5 perd a casa

Bloc i PSOE en contra de la
manera de fer del Partit

Popular amb els pressupostos



~ ~ ~ PRESENTACiÓ ~ ~ ~

CARXOFA: Un basquet de carxofes ben torrades per la grup de dones vinaros
senques casades amb benicarlandos que el divendres passat es van reunir a un
famós restaurant de Benicarló per sopar. Només va haver un problema: el restau
rador aquesta nit no va donar la talla.

laveudebenicarlo@eresmas.com

els d'ací com els de fora, són
també responsables de la sal
vatge urbanització i degrada
ció a la que s'està sotmeten la
zona costanera, però hem de
ser nosaltres els primers en
ficar-hi solucions que, òbvia
ment, també hauran de com
prometre el nostre territori.

En el cas dels famosos moli
nets de vent, com sempre,
s'ha començat la casa per la
teulada. Interessa ficar-los,
doncs, faig, una cosa anome
nada "projecte" i, a veure que
passa. Esperant, que l'interés i
la força de les elèctriques
puga tombar moltes barreres.
Sempre igual.

Perquè no aprendrem a fer
les coses ben fetes? Un mapa
eòlic de tot l'estat, on puguen
participar tots, on tècnics qua
lificats, independents, ens
indiquen quins podrien ser els
llocs més idonis, no seria una
solució més viable?

I açò, extrapolem-ho a d'al
tres qüestions d'interés públic.
No seria millor treballar així?

Doncs, no! Massa interes
sos.

Quan bufa el vent
Tots en contra del parc eòlic

marí. Ningú el vol. El rebuig ha
estat total, associacions de
veïns, grups ecologistes, par
tits polítics, i fins i tot la
Generalitat, hi estan en contra.

La sensació inicial era que
des de les instàncies políti
ques hi havia una mena de
consentiment soterrat ... si no
hi havia veus discrepants. Han
aparegut les veus discrepants
i el projecte se n'ha anat en
orris.

No entrarem a valorar si el
lloc és (encara s'ha de rebutjar
el projecte), el més idoni, per a
això ja se pronunciaran uns
altres, però sí en el fet què tota
la zona costanera és la màxi
ma consumidora d'energia i la
màxima productora de resi
dus. Amb la qual cosa estaria

.bé que també ficarem el nos
tre granet de sorra en solucio
nar uns problemes què, nosal
tres, majoritàriament, estem
deixant que s'ocsionen.

Compte, no estic dient que
per aquesta raó se'ns haja
d'encolomar tot, a aquesta
zona. Els que l'aprofitem, tant

ESPORTS
El Benicarló FS cau a
casa per 3 a 5 al nou
polisportiu. Aquesta
derrota a principi de tem·
porada l'han considerat
injusta

EDITORIAL
Ningú del nostre municipi
està a favor de la
instaHació del parc eòlic
front la costa benicarlan
da

POlíTICA
La majoria de l'ajunta
ment de nacionalistes i
socialistes no volen que
el pp faça els pressupos
tos com han fet els
darrers anys

EL TEMA
Diferents col, lectius es
pronuncien amb contun
dència contra aquest pro
jecte energètic

• SENYORA GARCIA
Carta del lector que ana
litza amb profusitat els
continguts de la darrera
Veu de Benicarló publica
da
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PANISSOLA: un bon cabàs de panissoles per al regidor encarregat del
manteniment dels contenidors de vidre. És un desastre! Estant tots plens i això ja
fa dies. Com tot l'equip de govern només pensen en parar la mà a final de mes. El f=poble és un desastre en tots els aspectes. Benicarló més... brut.
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Tots contra el parc eòlic marí
Elparc eòlic maríha aconseguit el rebuig de veïns. polítics ipescadors

text REDACCiÓ

11 a presentació d'un projec
te per a la instal·lació d'un
parc eòlic marí enfront de
les costes de Benicarló i

Vinaròs ha aixecat la veu d'alarma
entre els benicarlandos. Diversos
col· lectius socials s'han unit a les
protestes dels grups ecologistes,
que no veuen amb bons ulls la
construcció
del parc en una zona propera al
Delta de l'Ebre per l'afecció que
podria tenir el pas de les aus migra
tòries i de les espècies que en ell
nien.
Veïns, pescadors i caçadors, han
exposat les seues raons en públic i
les hi han fet arribar als òrgans
competents. L'administració no ha
tingut més remei que acceptar la
protesta social i aquesta setmana
el propi Secretari Autonòmic
d'Infraestructures, Pedro Marco,
revelava que la conselleria no
donaria suport el projecte, ratllant
lo de "poc viable".
Un punt comú en les protestes ha
estat la inexistència d'un estudi
d'impacte mediambiental. En
aquest sentit, La Veu ha tingut
accés al projecte bàsic presentat
als ajuntaments de Benicarló i
Vinaròs i ha comprovat que manca
d'ell. L'empresa ho té, no obstant
això, inclòs en la temporalització,
però crida l'atenció que s'assenya
le al juliol del 2.005 "aprovació del
projecte bàsic i començament de
l'estudi d'impacte mediambiental".
És a dir, que la redacció del citat
estudi serà posterior a l'aprovació
del projecte bàsic, que és el docu
ment que ara posseeixen els ajun
taments i sobre el qual han mani
festat el seu desacord. La Veu ana
litza la polèmica suscitada i presen
ta els criteris que han mogut a
cadascun dels col· lectius a mobilit
zar-se en contra del parc.

ELS VEïNS DE LA ZONA NORD
L'associació de veïns de les parti
des Riu, Surrach i Aiguaoliva de
Benicarló s'ha mostrat contrària a
la instal·lació d'un parc eòlic a
Vinaròs, que tindria les seues últi
mes torres enfront d'aquesta parti
da i de la qual la presa de terra dis
correria per la zona. Roca denuncia
que "abans de construir el parc
deuen arreglar la costa" ja que

segons assegura, els mals que es
derivarien de la seua instal·lació
serien importants. En aquest sentit,
l'associació ha presentat un mani
fest en el registre d'entrada de
l'ajuntament dirigit a Jaime Mundo,
alcalde de Benicarló, en la qual
sol·liciten que "informe negativa-

ment el projecte i realitze les ges
tions oportunes per a paralitzar la
seua construcció". Roca ha detallat
que dimecres passat represen
tants de l'associació van mantenir
una reunió amb el regidor
d'Urbanisme, José Antonio
Redorat i amb els representants del
PSPV, José Sànchez i Sergi
Pitrach del Bloc, en la qual els van
fer arribar les seues inquietuds i
preocupació davant la possibilitat
de la construcció del parc eòlic.
Roca ha explicat que "l'edil
d'Urbanisme ens va assegurar que
les nostres al'legacions quedaran
recollides i es remetran al
Ministeri", al costat de les que ha
presentat la Confraria de
Pescadors de Benicarló i les que
pogués presentar el propi consisto
ri. D'altra banda, l'associació pre
sentarà altra
instància encaminada a "aconse
guir que el Ple es pronuncie sobre
la construcció del parc eòlic",
demana Roca, donada la desinfor
mació que, assegura, està tenint
l'associació. Els associats recla
men "un estudi que determine l'im
pacte de la dinàmica sobre el lito
ral" davant la sospita que l'obra civil
que comporta la construcció del
parc puguera afectar a la façana
litoral. D'altra banda, denuncien
que "produirà un greu impacte visu-
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~ ~ ~ EL TEMA ~ ~ ~

Rebuig als aerogeneradors
al des de la costa, el que xoca frontalment amb la projec
ció turística i residencial de la zona nord" que el propi con
sistori proclama. L'impacte que podria produir sobre la
fauna, especialment sobre les aus migratòries que es
desplacen al Delta de l'Ebre o el Barranc de Aiguaoliva és
també motiu de preocupació per a l'associació. Referent
a l'impacte acústic que podria produir, assenyalen que
aquest podria ser important "sobretot en les hores de
descans nocturn", i el pas de l'estesa d'alta tensió neces
sari per a transportar l'energia a la central receptora, pro
vocaria "un impacte sobre l'ordenació del territori". Cal
recordar que l'empresa planeja construir l'estació recep
tora a Albocàsser, el que els fa afirmar que "no sembla
lògic, atenent que en línia recta, està més a prop
O~opesa i Torreblanca que Benicarló". En aquest sentit,
afirmen que si s'instal'lés el parc eòlic en qualsevol d'a
questes dues poblacions, "es minimitzaria l'impacte de la
línia transportadora d'alta tensió pels termes municipals".

PESCADORS ICAÇADORS

Per la seva banda, la confraria de pescadors s'ha mani
~estat també en contra, al·ludint en aquest cas que la
Infrastructura danyaria els fons marins. Salvador Orero
patró major dels pescadors benicarlandos, assegura qu~
"a nosaltres no ens deixen pescar en la zona on volen
posar el parc" perquè se'ls va acusar d'acabar "amb les
posidònies". Ara, no obstant això, "aquesta empresa vol
fer rases pels fons marins per a passar les conduccions"
~~. '

D'altra banda, el president de la Societat de Caçadors de
Benicarló ha mostrat la disconformitat dels associats amb
el projecte de parc eòlic marí. En aquest cas, al·ludeixen
a la afecció que podria tenir sobre el pas de les aus
migratòries.

SUPORT INSTITUCIONAL CONTRA EL PARC

Pedro Marco, Secretari Autonòmic de Infrastructures, ha
mostrat el seu suport als diferents col· lectius que s'han
manifestat en contra de la construcció d'un parc eòlic

marí enfront de les costes de Benicarló. "Si està tot el
món en contra, estarem al costat de la gent" ha dit, enca
ra que recordava que "el parc eòlic és competència del
govern central i encara ha de passar pel tràmit de l'expo
sició al públic". Jaime Mundo, per la seva banda, s'ha
referit a la moció que han presentat els veïns de l'asso
ciació de Riu, Surrach i Aiguaoliva, demanant que el Ple
abandere l'oposició a la construcció del parc eòlic marí. El
primer edil considera que "l'escrit ha arribat quan les
comissions informatives de l'ajuntament ja han dictaminat
i han pres un acord", que és contrari a la instal·lació del
parc enfront de les costes de Benicarló. Mundo ha pos
til·lat que "és una avantprojecte que no contempla cap
impacte ambiental" i que per tant el consistori reclamarà
que "si s'ha de fer, es faça amb criteris més raonables".
Es per això que es mostra disposat a traslladar a la con
selleria les al· legacions que han presentat els diferents
col· lectius afectats a Benicarló.
D'altra part, els dos grups en l'oposició de l'equip de
govern a Benicarló, han manifestat també la seva postu
ra contrària al projecte. Ambdós han demanat que s'am
plie la informació reflectida en el projecte bàsic, sobretot
en els aspectes que fan referència al possible impacte
mediambiental que podria causar la instal·lació.
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Tel: 96447 17 OS • Benicarló
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~ ~ ~ OPINiÓ ~ ~ ~ :

Llibres i diners Exilis

text CARLES LLUCH

(I ada any, per aquestes
dates, sentim parlar del
mateix: depressió postva
cances, "vuelta al cole",

quants xiquets s'escolaritzen, els
plors del primer dia, etc. I, com no,
la despesa que suposen els llibres
de text, que si haurien de ser gra
tuïts, que si els llibreters, que si
les associacions de pares, i gira i
tomba. Enguany, ací a la comar
ca, amb un factor nou: un gran
centre comercial fa un 25% de
descompte, i és de suposar que
els llibreters locals ho notaran.

A mi ja fa temps que em sembla
molt xocant aquesta polèmica
sobre com són de cars els llibres
de text. Jo reconec que són
diners, sobretot perquè es paguen
de cop, i hi ha molta gent a qui els
suposa una despesa enorme que

no poden assumir. Aquestes famí
lies amb ingressos més reduïts
haurien de rebre uns ajuts gene
rosos i unes beques com cal. Però
molts pares que es queixen del
preu dels llibres i en demanen la
gratuïtat no tenen cap problema
per pagar televisió digital per
veure el futbol, ilo compren bam
bes de marca als fills, i/o tenen
mòbil amb càmera digital. Jo he
tingut alumnes que es queixen
d'haver-se de comprar un llibre
que val vuit euros però porten una
roba caríssima i mòbils de la més
nova generació.

Per què aquesta resistència a
gastar-se diners en llibres?
Perquè ni pares ni alumnes no
veuen el benefici, el profit o el
gaudi que puga aportar un llibre.
Per uns llibres no val la pena gas
tar-se eixos diners. En canvi, pel
mòbil o pel futbol o pel cotxe, sí. Si
sabríeu quants diners es gasten

els caps de setmana molts ado
lescents, us quedaríeu de pedra.
En canvi, gastar-se'ls en llibres,
Déu meu, quina idea! Això són
diners tirats!

I és que, en molta gent, hi ha un
clar menyspreu del llibre com a
objecte. Els llibres no formen part
de la seua vida perquè, habitual
ment, no els fan servir, i quan no
tenen més remei que comprar-ne
(cas dels llibres de text) els sem
bla un malbaratament inadmissi
ble. I això que és un objecte que
dóna molt de si: és car, però a un
alumne li dura tot l'any. El que val
un llibre de text s'ho gasta un jove
en un dissabte de marxa. Només
cal pensar si es dóna tanta impor
tància a l'educació i la formació
cultural dels fills com a tota la
resta.

El ball s'ha iniciat i els partits
publiquen declaracions d'inten
cions a la premsa i pel que s'ha
vist fins ara no es desfarà l'espes
sa boira de la indeterminació.
Ningú es mulla el cul. Els socialis
tes segueixen als núvols a l'espera
de baixar a la terra per a recollir
el fruit de les errades alienes.
Proposen un celestial pacte a tres
bandes. Els populars com si la
cosa no anés amb ells, sense cap
iniciativa digna, com si foren un
grup d'extraterrestres electes. I el
Bloc insinuant-se un altre cop als
populars amb resignació cristia
na. Després del puntelló als
collons del pacte de la misèria els
ofereix ara la galta dels pressu
postos. Tal volta per a justificar
un canvi amagat. Qui sap si per a
putejar encara més els seus elec
tors.

Ara toca pressupostos
text TOUTO

És l'hora de negociar els pres
supostos de. l'Ajuntament de
Benicarló. La importància d'a
quests és inqÜestionable perquè
vincularan les tasques a realitzar
arn b els diners necessaris per a
dur-les a bon terme, és a dir, ens
farà saber allò que l'equip de
govern haurà de fer i allò que ni
tan sols es plantejarà fer. Els
grups polítics que els aproven
haurien de retractar les seves
prioritats socials, polítiques, eco
nòmiques i urbanístiques després

. de mesos d'una estranya indefini
ció. Lògicament la matemàtica del
consistori obligaria als tres partits
implicats en l'assumpte a trobar
una parella que els permeti impo
sar el màxim de les pròpies priori
tats a l'agenda política local. Però
no.

Obres
rp-è-aro----------Marco~-·--------secrefarn

!Autonòmic d'Infrastructures, ha!
!anunciat que les obres de cons-!
!trucció d'un nou pont a la desem-l
¡bocadura del Barranquet, seran!
!declarades d'emergència pel con-i
!seller. Marco ha detallat que "en el:
!termini d'un mes podrien comen-¡
!çar les obres" ja que al tractar-se!
¡d'una obra urgent, no és necessa-!
¡ri que el projecte estiga finalitzat.!
!Jaime Mundo ha assegurat que!
!"està llest l'avantprojecte i les!
!cates necessàries per a començar!
!Ies obres" que tindran una durada!
!aproximada, una vegada comen-!
!cen, de "cinc o sis mesos".!
¡L'estretor dels ulls del pont va pro-!
!vocar, al novembre de l'any pas-!
!sat, que es taponara a causa de!
runa forta avinguda d'aigua que va!
!arrossegar la brossa del llit del!
!barranc fent una malesa grossa. !, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,L. .J
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 450

text EL LECTOR

E
scolte'm, estic encara
esgarrifat de la visió apo
calíptica amb què veuen
vostés el panorama cul-

tural i educatiu de Benicarló. És cert
que hi ha moltes coses a fer i algu
na de mal feta i que el partit en el
govern a la Generalitat i a
l'Ajuntament ha tingut sobretot
temps per haver aconseguit -sense
excuses- que Benicarló fóra un
referent cultural a les nostres terres.
Però també és cert que el megare
gidor Flos que li diuen vostés ha tre
ballat bona cosa i que, estic con
vençut, en algun cas l'hagueren cri
ticat per haver deixat de fer coses
que ara li critiquen per haver fet. No
sé si m'explico. Per cert, parlant de
mancances culturals a Benicarló,
m'agradaria ampliar una mica el IIis
tat de greuges amb el ridícul que es··
fa des de la casa gran en no mullar
se amb una dotació digna per als
premis literaris que organitza
Alambor. Em sembla impresentable
que un Ajuntament com el nostre,
que té diners per a tantes i tantes
qüestions de poca lliga (el llistat
seria inacabable amb carreres, con
certs i bufades en caldo gelat diver
ses) no sàpiga estar al nivell ade
quat a l'hora d'amollar la mosca per
a un dels premis literaris de més
prestigi del País Valencià. Les fotos
a les pàgines de cultura dels diaris
no deuen ser massa cotitzades.

Abundant en el tema Cultura i
educació. Coincideixo en tot amb la
columna de Tolito. Que el PP s'haja
passat per l'arc del triomf algunes
promeses electorals (construcció
d'una típica sénia - a qui posarien
per pegar-li voltes ?-, dotacions d'in
frastructures adequades a les
necessitats... ) entra per desgràcia
dins d'allò previsible. El que no es
pot consentir de cap de les mane
res és que les infrastructures esco
lars siguen ara les mateixes que fa
quinze anys. Benicarló no és el

mateix que fa quinze anys. No es
pot consentir que hi haja xiquets
instal·lats en còmodes barracons i
que el regidor encarregat del tema
es mostre satisfet perquè totes les
criatures estan escolaritzades. No
es pot consentir que hi haja neces
sitats d'aules de preescolar i que a
l'antic col·legi Jaume I tinguen algu
nes classes d'aquestes característi
ques buides. No es pot consentir
que ningú reconega que es va equi
vocar -amb diners públics, no ho
oblidem- en tancar l'esmentat
col'legi Jaume I quan no calia ser
un linx per saber que la població
escolar de Benicarló augmentaria.
Deixem-ho córrer perquè ja veu,
senyora Garcia, que no ens en sor
tirem i encara haurem de donar les
gràcies.

Canviem de to. Caldrà felicitar el
maquetador perquè posar una foto
grafia d'un José Luis Guzman som
rient i ufanós baix de la valoració de
la tasca del seu antecessor i suc
cessor em sembla un toc d'ironia
magnífic, digne del senyor Bernat
Carranza, sí senyor.

Me n'alegro molt que em feren
cas i li donaren al senyor Jeroni
Salvador l'oportunitat de valorar tot
el que va passar amb els bous d'a
questes passades festes. M'agrada
la canya que dóna aquest home i
m'agrada que les diu com les veu,
sense subterfugis. En té per tots,
per als polítics i per als periodistes.
Mala cosa això de posar-se amb la
canallesca. No sé si hi ha al món un
col· lectiu més corporativista que
aquest. Això que ells no són més
els missatgers, els notaris és pura
patranya. N'hi ha que els encanta
burxar, furgar en la profunditat de
les nafres, no sé si per vendre més,
per tindre més protagonisme o sim
plement per tocar els collonets al
mort.

El pelegrí segueix presentant
nos la fauna humana que va conei
xent en les seues llargues passeja
des. Quina gent més curiosa, veritat
? Haguera pagat per veure Vicent

Pitarch esbroncant l'avi roncador. I
és que jo ho comprenc, els que ron
quem no hauríem de sortir de casa.

Ja he llegit les "Prosas meridio
naies" del senyor Igual i he quedat
també, com Josep San Abdón, gra
tament sorprés. Encara recordo
amb enyorança els temps en què el
llorejat vate escrivia en aquesta
modesta revista. Quins temps, en
què les figures de la ploma no se'n
donaven vergonya d'escriure en
aquesta finestra de l'exili!

Estic fortament inquiet per l'arti
cle de l'incombustible Robespierre.
Reparteix llenya a tort i a dret, espe
cialment a dret i acaba amb un
enigmàtic "de moment..." que no sé
ben bé com interpretar. És que
pensa llençar-se de ple al ruedo de
la política? Caldrà esperar esdeve
niments, no ?

Acabaré, senyora Garcia, que ja
me n'estic passant, com sempre.
Només afegir que em penso que jo
també sóc Nimby i que el poble
està ple d'actituds Nimby. Que
quede clar.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA.
Estic segur que d'ací a tres setma
nes els del futbol ja no sabran qui
és el màxim golejador del
Benicarló. AI temps.

et caurà
la bava
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El Bloc vol fer els pressupostos
text NATALlA SANZ

El Bloc per Benicarló ha posat
sobre la taula la possibilitat d'ela
borar uns pressupostos munici
pals alternatius si els que confec
ciona el Partit Popular per al prò
xim exercici, no s'ajusten a les
seues expectatives. En aquest sen-

, tit, els nacionalistes han ofert la
seua coHa,boració al Partit
Popular per a elaborar els pressu
postos del 2.005. El Bloc no vol
que es repeteixca la situació de
l'any passat, quan l'esborrany no
va estar llest fins el mes de novem
bre, el que va provocar que no
foren aprovats fins el mes de març
d'aquest any. A causa d'aquest
retard en l'aprovació, diu el Bloc,
a hores d'ara de l'any encara hi ha
pendents d'invertir un milió tres
cents mil euros per culpa, assegu
ren, de la nul·la gestió que està
realitzant el Partit Popular.

En aquest sentit, José Luis
Guzman, portaveu del Bloc, asse
gura que "quan volen, sí que bus
quen com executar els pressupos-

tos" i ha posat com exemple la
compra de la infraestructura
necessària per a la Biblioteca del
Mar, que devia inaugu'rar-se en el
mes de juliol "i es va comprar".
Guzman no entén "com és possi
ble que s'executen unes partides i
unes altres no", atenent que que
den pendents inversions impor
tants per a la ciutadania "com la
reforma del Centre Geriàtric" ha
denunciat. L'edil del Bloc ofereix
la possibilitat de col'laborar amb
el Partit Popular per a elaborar
de manera conjunta els pròxims
pressupostos municipals, però

adverteix que "si es tanquen en
banda i no ho admeten, deuríem
contemplar altres postures", que
passarien per l'elaboració d'uns
pressupostos alternatius amb el
PSPV. Guzman no descarta, entre
el ventall de possibilitats que es
plantejarien davant una negativa
del Partit Popular, la presentació
d'una moció de censura al Partit
Popular. "Els pressupostos són
molt importants per a Benicarló"
ha dit i ha assenyalat que el seu
partit prendria aquestes alternati
ves "per la governabilitat de
Benicarló". En aquest sentit, els
nacionalistes denuncien que la
política municipal està "ralentida
i relaxada" i que la gestió que es
realitza en l'ajuntament és pràcti
cament nul·la. Prova d'això és,
asseguren, la no convocatòria de
moltes comissions informatives, o
la desconvocatòria de la Junta de
Portaveus "perquè s'havia de
celebrar unes noces civils a l'ajun
tament".

••• i el PSOE s'ofereix
text NATAllA SANZ

Enric Escuder, portaveu del
PSPV de Benicarló, s'ha mostrat
disposat a col·laborar amb el Bloc
per Benicarló en l'elaboració d'uns
pressupostos alternatius als de l'e
quip de govern. Escuder ha decla
rat que "estem disposats a
col'laborar perquè la qualitat de
vida dels ciutadans de Benicarló
millore" i en aquest sentit, l'única
condició que ha posat és que "es
consideren les propostes que
tenim reflectides en el nostre pro
grama electoral". Si es contempla
aquest últim extrem "estem dispo
sats a col·laborar amb qui siga" diu
Escuder. D'altra banda, assegura

que "no estem amatents que passi
el que ha passat en aquest exerci
ci amb els pressupostos". Escuder
ha arremès contra la política de
gestió que està portant a terme l'e
quip de govern del Partit Popular
en l'execució dels comptes munici
pals i lamenta que "s'estiguen pas
sant per l'arc de triomf els acords
del Ple Municipal" ja que, segons
afirma, "els beneficis econòmics
que està recollint l'ajuntament no
s'estan traduint en beneficis per a
la ciutadania". El portaveu socialis
ta ha parlat que "només s'estan
executant el que són inversions no
productives i no s'està atenent a
les inversions" que són, a la seva
entendre, el que reclama la ciuta-

dania. Escuder s'ha referit en
aquest sentit a les "infrastructures
bàsiques com urbanitzar carrers, la
construcció de rondes de circum
val·lació per a descongestionar el
tràfic o executar l'ampliació de la
carretera de Càlig". L'edil ha quali
ficat aquest fet com "políticament
impresentable i socialment nefast
per al desenvolupament de la ciu
tat". La falta d'execució de les
inversions contemplades en el
pressupost municipal és un fet al
que va al·ludir el Bloc per Benicarló
en el seu oferiment a l'equip de
govern i participar en l'elaboració
conjunta dels pressupostos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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~ ~ ~ MISCE

El bomber Julio Sanchez es converleix
Entrevista en Campió delMón a Shtiffield

text NATÀLIA SANZ

Competeix per a guanyar, però
per pura satisfacció personal.
Julio Sanchez és bomber en el
Parc Comarcal de Benicarló i es
va proclamar el passat 31 d'agost,
Campió del Món de Mitja Marató
en els Jocs Mundials de Bombers
en la ciutat anglesa de Sheffield.
Sanchez va competir en la cate
goria Veterans Gran Màster B i va
aconseguir sumar un triomf més
en el seu ampli palmarès amb una
marca de'1 28. La seua gran pre
paració física i les seues pulsa
cions, que ha aconseguit rebaixar
a 35-40 en repòs gràcies a l'exer
cici, l'hi van permetre. I una gran
força de voluntat.
Quan va començar a practicar
atletisme i amb quines metes?
- Als cinquanta anys, quan em van
destinar al parc d'Orpesa. Abans:'
havia practicat ciclisme, però em
vaig aficionar a l'atletisme. La
meua meta en aquell moment era
participar en la Marató de Nova
York i ho vaig aconseguir en l'any
95. Després ja vaig començar a
participar en maratons i vaig anar
baixant marques fins que vaig
aconseguir arribar a 2'57, la meua
millor marca en marató i 1'19, la
millor en Mitja Marató.
Creu que per a vostè procla
mar-se campió del món en
Sheffield ha suposat una gran
alegria. Com va ser aquesta
carrera?
Impressionant des del primer
moment. La carrera es va disputar
en el bosc de Robin Hood, a hora
i mitja de camí amb autobús d'on

estàvem allotjats. Només arribar i
veure aquells boscos ja va valer la
pena. Els paisatges eren precio
sos, vam gaudir molt corrent.

- Quan va veure que podia guan
yar?
Només quan estava arribant a
meta. Un bomber de Sagunt i un
de Mallorca van fer gran part del
recorregut amb mi, però els vaig
deixar perquè veia que podia
aconseguir-lo.
Què va sentir quan el van cridar
per a donar-li la medalla d'or?
Jo no competeixo mai per a guan
yar, però aquest moment no es
pot explicar, és d'una gran emo
ció. Però potser el més important
d'aquests jocs haja estat el com
panyerisme i l'ambient que es res
pirava en ells.
Per què?
Jo vaig arribar a Anglaterra sense
conèixer el país ni l'idioma. La
gent
ens va ajudar moltíssim. Estàvem

allotjats en el centre de la ciutat,
en un lloc privilegiat. Aconseguim
involucrar-nos molt amb gent de
tot el món en aquests jocs i vaig
fer amistats que sé que són per a
tota la vida. Per exemple, amb els
xinesos segueix el contacte, ja
que els pròxims jocs se celebra
ran dintre de dos anys en Hong
Kong.
Aquest tipus de competicions
té ajudes oficials?
No, ni un euro. No hi ha patrocini
de cap tipus i tot m'ho pago de la
meua butxaca. Només l'any pas
sat en els jocs de Policies i
Bombers de Barcelona, una
empresa ens va pagar la inscrip
ció. Però jo gairebé ho prefereixo,
així no depens de ningú. A més, jo
sempre he entès que l'esport no
és per a fer negoci. Es practica
per satisfacció personal i punt.
Però això de vegades pot anar
en detriment de l'esport, perquè
no tots es podran pagar les
despeses.
Tot és qüestió d'organitzar-se. Per
a mi són com unes vacances, així
que estalvie i ja està. Aquest últim
viatge no sé ni calcular el que em
va costar, perquè vam estar allí
els deu dies que van durar els
jocs. L'única cosa que passa és
que, per exemple, en la desfilada
d'inauguració, la delegació espan
yola d'aquest any, composta per
unes cent persones, cadascun
anava vestit d'una manera. Això
ho solucionarem en els pròxims
jocs, perquè ja estem en contacte
per a això. Però repeteixo que el
meu objectiu és córrer i rebaixar
marques, no fer negoci.

)
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'LÀNIA ~ ~ ~

La carrera continua
Ara si que estarem be

L'altre dia, igual que tots els que van gosar utilitur el cotxe,
vaig sofrir els inconvenients de que el nostre poble fos escollit 
pagant, c1ar- per ser eixida de la sisena etapa de la "vuelta ciclista
a Espafia."

Un cop a casa, aprofitant que - com aquell
que diu- tenia la festa al carrer, vaig baixar per
vorer les bicicletes i copsar l'animació del direc
te.

Com encara faltaven uns minuts per a que
desfilaren els cotxes de l'organitució i les bici
cletes, em vaig disposar a buscar el lloc estratè
gic d'on millor podria vorer l'esdeveniment
Cal dir que queia un sol de justicia, acompan
yat d'una basca apegalosa, que al cop de mig
dia aconsellava fugir d'ell. Com que les locali
tats d'ombra anaven moltbuscades vaig haver
de conformar-me en una de sol.

Ja tenia el cap prou calent quan es va iniciar
la desfilada de cotxes i motos, indicant la proxi
mitat dels corredors, cada cop l'espessor de vehicles era més abun
dant, l'excitació de la gent indicava que el moment esperat havia
arribat i tot just en el moment àlgid, quan pareixia que ja assoma
ven el cap els corredors, vaig tindre una visió: plantat en un cotxe
sense capota, el nostre alcalde-diputat, saludava amb una ma men
tre amb l'altra movia una senyereta sense parar.

No pot ser, no és possible - vaig pensar. Instintivament vaig tan
car els ulls, com negant-me a assumir la realitat Pel meu cap s'a
muntegaven visions de temps pretèrits. Vaig tornar a obrir-los i

efectivament era el nostre alcalde-diputat i portava la senyera de la
ciutat de València amb unes lletres en les que amb dificultat vaig
llegir el nom del nostre poble. La gent aplaudia, el capem va entrar
en ebullició, sirenes i botzines sonaven sense parar, en un pensa

ment els corredors desfilaren amuntegats, un
rastre de cotxes carregats de bicicletes panxa
per amunt els seguiren, el meu cap va deixar de
bullir. Tot va ser molt ràpid.

Acabada la desfilada me'n vaig anar per a
casa arrimat a la paret, fugint del sol, no fos cas
que la cosa es compliqués encara més.

Ja a casa, mentre feia el dinar, el meu cap
intentava posar ordre al cúmul de noves sensa
cions: Acabava de participar en un acte d'exal
tació patriòtica? M'havia escapat d'una
peHicula de Berlanga? Perquè aquesta dicta
dura pactada que sofrim ja no guarda ni les
formes i es pareix a l'altra?

Com que no m'agradava el camí per on
s'embalaven els meus pensaments els vaig tallar de cop. Com gosa
va comparar el regim de benestar i llibertat del que gaudim, en
aquells temps foscos de repressió i polítics sense escrúpols? En un
intent desesperat per intentar controlar el meu cap indòmit vaig
dutxar-me en aigua gelada. Almenys ningú ens ha obligat a repe
tir consignes imperials, va ser l'últim pensament que vaig fer. I em
vaig assentar a taula.

Gori

A que no sabeu per a què serveix
aquest senyal? Doncs nosaltres
tampoc. Fixen-se bé en el detall que
els indico, cap on va el cotxe de l'es
querra que surt a la foto? Òbvia
ment, es veu ràpid en direcció cap a
la mar, però el senyal de trànsit, de
sentit obligatori, indica el contrari,
cap a la mini rotonda i cap al carrer
Joan Carles I.. Fins ara pensàvem
que els senyals de tràns.it servien
per a fer-lo més fluid i no provocar ni
confusió, ni accidents. Doncs sem
bla que açò no va per als benicar
landos, perquè ja em contaran vos
tés per a què serveix un senyal que

està ficat a l'inrevés. Que sapiguem,
ni anem marxa enrera ni ens han
sortit ulls al clatell.

En fi, a veure si el caçurro de tom,
diguem regidor d'obres i "cervells",
com el van batejar una altra vegada
els tafaners, s'assabenta del detall i
fica les coses al seu lloc. El senyal,
tancat al magatzem municipal, per
què no té cap utilitat i ell, també, i
havent llançat la clau del magatzem.
Per incompetent. Ah, i no és excusa
que no ho sabien, tenim constància
que alguna gent ja ho havia denun
ciat diverses vegades.
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~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

De la síndrome Nimby a lajustícia ambiental (i 3)

-

~
I 1r article d'aquesta sèrie

~ definíem Nimby -refús
d'una població front a la ubi
cació d'una instal·lació prop

de casa seva- i assenyalàvem les
seves causes -des de reacció interes
sada a crítica global. AI 2n article,
tractàvem idees de caire ètic aplica
bles en la valoració dels Nimbys com
deute ecològic, justícia ambiental o
petjada ecològica; també la necessi
tat de la participació pública, des de la
gestació del projecte, fins la clausura
de la instal·lació a la fi de la seva vida útil.
A les comarques del nord del País Valencià, s'han produït
diversos conflictes que podrien classificar-se com Nimby.
En desenvoluparem dos d'ells: la ubicació de la planta de
tractament i abocador de residus de la Zona I, i els parcs
eòlics de les comarques interiors i el marí.

El Pla Integral de Residus dividí el País Valencià en 17
zones de gestió. La Zona I inclou 49 municipis dels Ports,
Baix i Alt Maestrat, i part de la Plana Alta. El Pla Zonal fixà
criteris tècnics per la ubicació de l'abocador de residus
urbans: centralitat a la zona de producció de residus, pre
sència de substrats geològics impermeables, l'accessibili
tat vial, sòl no urbanitzable i no protegit, i l'existència de
clots. Es dictaminà com apta la zona dels Clots- Argiles de
Cervera, i com a estudiar altres de les Coves, Alcalà,
Vilanova i Morella. Els gestors privats proposarien la loca
lització concreta de les instal·lacions. L'11 de juny de
2003, el Consorci de la Zona I aprovà el projecte de
Teconma, Azahar Enviroment i Ecodeco amb una plan
ta de bioestabilització, una de compostatge , i un aboca
dor, a la partida dels Clots. El Consorci decidí segons el
cost econòmic i l'experiència empresarial. El refús de la
població de Cervera fou gairebé total, expressat en una
reunió celebrada al polisportiu local. Els arguments: la
possible afecció a l'única zona de regadiu del terme, al
jaciment arqueològic del mas d'Aragó i l'escassa distància
al poble. El PSPV comarcal s'oposà a la ubicació i s'es
tanca el procés. Es pactà una nova localització dins del
terme de Cervera, a la partida les Basses, que aprovà el
Consorci el 23 de març de 2004. El nou indret estava més
prop de Càlig que de Cervera i les possibles fuites de l'a
bocador podien afectar al pou de les Planetes que rega
una zona de gran expansió citrícola. L'oposició, ara dels
calijons, és total; fins i tot es formà una Plataforma Contra
l'Abocador de les Basses. L'assumpte actualment està
aturat.

Els dos Nimbys s'han produït per la defensa d'interes
sos propis d'aquestes poblacions i no per la crítica al
model de producció i gestió de residus. La legislació euro
pea i valenciana prioritza la reducció i el reciclatge dels
residus front l'eliminació en un abocador. Els hipers i
supermercats que estan substituint els comerços tradicio
nals, generen molts més residus pels envasos i embalat
ges. La tecnologia triada, la bioestabilització, és poc efi-

cient perquè quasi no recupera mate
rials. Amb la minimització de residus i
altres tecnologies, anirien menys
residus a l'abocador. Els criteris
emprats han sigut tècnics, econòmics
i al final, polítics; les Basses no esta
ven dins de les zones apuntades pel
Pla Zonal. La participació de la ciuta
dania ha estat exclosa en tot el pro
cés. Si els municipis costaners gene
ren la major part dels residus, per jus
tícia ambiental, deurien ubicar als
seus termes l'abocador zonal. S'ha

assenyala la manca de terres impermeables, però hi ha
solucions com la impermeabilització amb argila afegida o
amb materials sintètics. Com idea, l'abocador de
Peníscola s'ubica en un clot impermeabilitzat de l'autopis
ta.

El Pla Eòlic Valencià fixà sis zones aptes pels parcs
eòlics amb 770 molins a les comarques de l'interior caste
1I0nec. Posteriorment, es presentà el projecte de parc
eòlic marí del Baix Maestrat, amb 128 molins. S'han for
mat plataformes de refús als parcs eòlics continentals
com la de Benafigos i la de l'Alt Palància. S'han presentat
més de 10.obo al· legacions en contra i la Conselleria ha
n'ha rebutjat ja 300. Es denuncien els impactes sobre les
aus, l'erosió, soroll, aigües freàtiques... , però també sobre
el turisme rural, l'opció més sostenible de desenvolupa
ment per a aquestes comarques. Els afectats accepten
els molins necessaris pel seu abastament. AI parc eòlic
marí s'han oposat els propietaris de finques costaneres,
pescadors i caçadors, recolzats pels partits polítics. Es
denuncien els impactes sobre les aus del Delta de l'Ebre,
la pesca, el trànsit marítim i sobre el valor econòmic de les
propietats costaneres per les afeccions paisatgístiques.

No es discuteix un sistema energètic que afavoreix
increments anuals del consum del sis per cent i és res
ponsable del canvi climàtic. L'energia eòlica és sols un
negoci que no substituirà les fonts brutes d'energia. No es
demana un nou model energètic basat en l'estalvi, efi
ciència i energies renovables. En cap cas ha participat la
població afectada. Quin és el cas més injust?
Evidentment el que ha afecta a l'interior: l'impacte ambien
tal és major i les poblacions costaneres consumim moltís
sima més energia. L'escassa distància del parc eòlic marí
a la costa i, sobretot, al Delta és molt criticable, així com
l'exagerat nombre d'aerogeneradors -128 quan el parc
europeu més gran en té 80- i caldria allunyar-lo i reduir
lo.

Les comarques costaneres tenim un veritable deute
ecològic amb les de l'interior. Temps ençà, ens proporcio
naren població, és l'indret d'infiltració de les aigües subte
rrànies que emprem i actuen com a zona de lleure. No l'a
greugem amb aerogeneradors i abocadors.

Pere Bausà

i
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Massa irresponsabilitat
text EL MUSSOL

El mussol una nit d'aquest estiu que va sortir a
fer una volada per la ruta del colesterol va observar
un incident que li va fer meditar sobre la poca
importància que les nostres autoritats donen al dret
que tenen els ciutadans de poder gaudir
tranquil·lament d'un passeig per qualsevol vorera
de la seua ciutat.

El mussol va guaitar com tres dones i un senyor,
més entrats en pes que en anys, caminaven pausada
ment per l'avinguda Papa Luna cap al poble per la
vorera que s'ha de compartir amb el carril bici quan
de sobte un xicot amb bici va aparèixer per darrera
seu a tota velocitat i va tirar a una d'aquests senyo
retes a terra.

El mussol va escoltar com la resta de colla es posa
va a cridar i perseguir al jove, que sense immutar-se
ni baixar del seu vehicle va continuar a tota veloci
tat la seua marxa, i veient com no podien aturar-lo
aleshores es van dirigir a ajudar a alçar-se a la com
panya afectada més moral que físicament.

El mussol va pensar que les persones són tan poc
respectuoses que no poden evitar caminar pel carril
bici, i fins i tot que alguns són tant poc civilitzats que
veien com altres éssers humans ocupen aquest carril
no siguen capaços de parar una mica la seua marxa
per donar temps a apartar-se.

El mussol però només acostar-se al lloc va canviar
ràpidament l'apreciació inicial, ja que malgrat que
cap dels implicats va actuar correctament, cap d'ells

tenia realment la responsabilitat de l'accident, ja '
que aquesta hauria de recaure en els responsables
tècnics i polítics municipals, ja que la causa de l'ac
cident era, i continua sent perquè la situació no ha
canviat a hores d'ara, d'un consistori que autoritza
l'ocupació de la via pública sense analitzar prèvia
ment els possibles efectes negatius que poden tind:re
sobre els usuaris.

El mussol no pot entendre com l'ajuntament per
met a una empresa

constructora, que té a la zona d'obra suficient
espai, a ocupar la meitat de la vorera per instaHar
la maquinaria i la caseta dels operaris i tot ben pro
tegit amb una tanca metàHica sense cap llum roja
per advertir del perill de la mateixa, i per a més fote
sa on l'espai de passeig es veu dificultat amb la pre
sencia de les palmeres a bell mig de la vorera, el
banc de pedra, la paperera,..., i que tot plegat fa un
coll d'ampolla al lloc on vianants i ciclistes han de
compartir el carril bici i par tant er! risc de topades
és constant.

El mussol després d'observar també com no molt
lluny d'allí tot l'estiu la vorera de l'antic càm ping ha
estat tancada per unes tanques d'obra començada
per mai acabada, que els ha obligat als vianants a
baixar de la mateixa i caminar un tros per l'espai
destinat als vehicles rodats, no li queda més remei
que pensar els nostres polítics passen de totes aques
tes situacions perquè ells només caminen quan van
de processó o de romeria i per tant desconeixen els
maldecaps que les autoritzacions d'ocupació de via
publica produeixen als seus conciutadans.

Celebració del Dia sense cotxes
text NATALlA SANZ

enicarló va celebrar dime-

m. cres el Dia Europeu Sense
Cotxes, Sota el lema "Per
una mobilitat més sosteni

ble", els actes van consistir a tancar
al trànsit automobilístic els carrers
del centre comercial, conegudes
com La Volta, de dotze del matí a
dos de la vesprada i de sis a nou de
la nit. A canvi, s'oferia la possibilitat
als conductors de circular per aquest
circuit amb bicicleta, i els xiquets van

poder gaudir a la vesprada de tallers
organitzats per la Unió Ciclista de
Benicarló.

La iniciativa va ser acompanyada
amb la distribució de fullets explica
tius pels col'legis i instituts de la ciu
tat, on s'advertia dels impactes
socials ambientals que produeix l'ús
desmesurat de vehicles a motor pri
vat i es justificava la utilització de la
bicicleta i anar caminant. La celebra
ció d'aquesta jornada de conscien
ciació ciutadana ha vingut propicia
da per la regidoria de Medi ambient

i Participació ciutadana, que va
començar a desenvolupar l'Agenda
21 en el municipi. Per això, "s'ha
contractat a una empresa privada",
ha explicat la regidora delegada de
l'àrea, Ma Teresa Traver. Aquesta
empresa serà l'encarregada d'iniciar
campanyes de conscienciació ciuta
dana, atenent "a les necessitats del
municipi" i el Reglament de
Participació Ciutadana, que està
gairebé llest per a la seva aprovació
pel Ple municipal.

-
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"Exit de la Banda Federal
text NATALlA 5ANZ

ili
a Banda de la Federació
de Societats Musicals de
la Comunitat Valenciana,
va actuar el diumenge en

el Palau de Congressos de
Peníscola, dintre del programa de
les festes patronals i de la gira
que els músics estan realitzant.
Cent músics d'entre 16 i 26 anys,
seleccionats entre les diferents
agrupacions musicals que existei
xen en el territori valencià, van
interpretar sis composicions de
diferent estil. Marxes mores, músi
ca contemporània o pasdobles,
entre uns altres, van ser executats
pels joves músics amb valentia.
Cap destacar que van ser tres els
directors encarregats de portar la
batuta en aquest concert: Jaime
Albelda, en representació
d'Alacant, Pascual Martínez per la
província de València i Pablo:,
Anglès, compositor i director de la
Banda de Música de Benicarló,
per la de Castelló. En el primer
tram, i sota la direcció de Pascual
Martínez Martínez, la banda va

interpretar el pasdoble "Eduardo
Cifre" i "SeqÜències", ambdues
compostes pel propi director. Per
a la segona part de l'actuació,
Jaime Belda va dirigir a la banda
en la interpretació de
'Divertimento' composta per' B.
Adam Ferrero, i 'Ocurrències', de
F.A. Bort Ramón. El concert va
acabar amb els sons de la marxa
mora 'Alabarda' i de 'FoxP2', dues
obres del compositor Pablo
Anglès, qui va dirigir a la banda en
aquest últim segment de la sessió

matinal. . El concert s'emmarca
dintre de la gira que la Banda de
la Federació va iniciar el passat
12 de desembre en l'Auditori
d'Aldaia i que finalitzarà, de
moment, els dies 10 i 11 d'octubre
a Santiago de Compostelola i
Cambados. En la ciutat de
l'Apòstol, seran els- encarregats
de clausurar la IX assemblea
anual de la Confederació Estatal
de Societats Musicals.

LA VEU t'ho explica d'un altra manera

Convocats els XVI Premis Alambor
text NATALlA 5ANZ

L'associació cultural Alambor ha convocat els XVI
premis de literatura en les modalitats de prosa, nove
lola curta i recull de contes. Els originals han de ser
inèdits, deuen estar redactats en català i el termini
d'admissió de les obres finalitza el pròxim 18 d'octu
bre. Per a aquesta edició, j'associació dotarà amb mil
euros el premi, en concepte de drets per la seva publi
cació en l'editorial Onada Edicions. El jurat està com
post per Joan Gregori, Carles Lluch, Manel Joan i
Josep San Abdón i el seu veredicte i el l1iurament de
premis s'efectuarà en el marc d'un sopar literari, que
tindrà lloc el pròxim 27 de novembre.

•• •• • ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •• •• • •• •• • • • • • • • •• •• •• • • • • • • • • • • • •• • • • •• •• • • • • • •• ••
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la seros -Binacua - Sta. Cili

El CanúAragonés-Salvador-Primitiu
Etapa 2.- Amaro i Alícia

(laca - Atarés - S. Juan e a Peña -

text TONYO FIBLA

~
O sé ben bé si Amaro i
Alícia són parella o no,
però el fet és que van
junts. Ell és de Mérida i

ella de Castelló, l'any passat es
van trobar al Camí i enguany ha
decidit fer l'Aragonés junts. Ell com
es d'esperar no entén ni una
paraula en valencià per tant ens
toca traduir contínuament.

Ahir Amaro va caminar tot sol i
Alícia anava darrera, molt darrera,
al menys dues hores, amb Rosa.

El fet és que avui ja no han
caminat, ella va tocada dels
genolls i ell, per solidaritat, tampoc
ha volgut caminar però com no
han volgut perdre's l'etapa s'han
ajuntat amb Manola i aniran bus
cant-nos a nosaltres. De moment
hem quedat a San Juan de la
Peña. Està clar que a l'hora de
caminar sempre som els mateixos.

Avui estic esglaiat. Vicent ens
ha pintat l'etapa com a duríssima.
Hi ha una pujada molt forta i la bai
xada, encara més. A més ens ha
dit que el camí no està ben marcat
i hi ha perill de perdre's. Fa uns
anys ho va passar molt malament.
Ja veurem...

Sortim per la catedral a les 6 i
sort que trobem a un xicot que
torna a casa després d'una nit de
marxa i ens acompanya (portem la
mateixa direcció) fins l'eixida de
Jaca. Fa fresca i caminem bé,
encara que les cames i els peus
em fan mal. Passem pel costat del
cementeri i poc després, en un
moment de sort, veiem l'indicador,
tirat per terra, que ens desvia cap
a San Juan de la Peña.

Després d'una bona suada
entrem a Atarés i un paó reial ens

dona la benvinguda. Mentre men
gem un poc asseguts a les escales
de l'església, el carter comença la
seua jornada de treball. Seguim la
marxa per una pista i al poc temps
ens desvien a la dreta per una altra
en pitjor estat. Les dues en suau
pujada.

La pista es transforma en senda
tal i com es va empinant. Cada
vegada la costa és més forta però
pujo prou bé. Quan quasi som dalt
parem a esmorzar. Seguim el camí
que ens du a la carretera, per on
caminem una estona i apleguem al
monestir nou, al de dalt. Només
acabem d'aplegar es presenta
Manola amb Alícia i Amador.

Seguim cap al monestir vell, el
romànic. Preciós! Passem una
estona per dins intentant.calmar a
Vicent que tot són presses. M'ha
fet una pregunta que m'ha fotut
molt. Quan estem a la porta del
monestir em pregunta: Això ho
voleu veure? Per a què hem pujat!
És increïble, quan té pressa actua
com un xiquet.

Després d'una curta pujada ve
una llarga i forta baixada fins a
Santa Cruz de la Serós. Església

preciosa! En entrar al poble te la
veus, imponent ,davant de tu.

Rosa i jo anem xino-xano. Ens
ho agarrem en calma. L'etapa,
encara que dura, no és ni de bon
tros com ens la va pintar Vicent
ahir.

Per la vesprada Manola s'ha
endut a Amador i a Alícia a pegar
una volta, ells estan descansats i
poden fer-ho.

Amador és molt cantador i els
moments que coincideix amb
Rosa es posen a cantar. El proble
ma radica en que només canten
una cançó, sempre la mateixa, i ja
n'estic fartet del Cantinera de
Cuba. I per a més inri, Rosa, tot el
dia d'ahir i tot el d'avui ha estat
cantant la mateixa tonadeta. Jo ja
me'n burlo d'ella i de la cançó ento
nat-li Lo marinero de Cuba.

La parella estan un poc cansats,
pot ser més que nosaltres, ja que
això de fer turisme cansa més que
una etapa com la d'avui. I si a tot
això l'afegeixes la hiperactivitat de
Manola, ho tens clar. Ells no s'han
queixat, però alguna cosa han insi
nuat.

>

LA VEU patrocina la ruta de~ caminante
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Primer empat: Borrimut B-1, CDB -1
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

001
iumenge passat es van
verificar, al camp del
Borriana B, un parell de
coses. Per un costat, el

nostre COB va assolir el primer
empat de la temporada que, auto
màticament, va suposar un injust
repartiment de punts entre tots
dos equips. Per un altre costat, el
partit jugat al camp del San
Fernando -patrono de la juventud
de la ciutat més tarongera de l'u
nivers infinit a l'hora que quasi tan
fallera com la nostra, va suposar
el primer dels quatre partit
seguits, quatre, que el COB juga
rà fora de casa. Vosté, estimat
lector, es podria estar preguntant
-o no- el motiu d'aquest estrany
fenomen directament relacionat
amb el calendari federatiu. Pel
que he pogut esbrinar, es veu que,"
ja fa dies que volien resembrar el
camp i han aprofitat que el COB
jugava un parell de partits seguits
fora de casa per fer-ho. A més a
més, el partit que s'havia de jugar
a casa l'han canviat i es jugarà a
casa de l'equip que ens havia de
visitar. D'aquesta manera tan
rumbosa s'ha aconseguit tenir el
Municipal de la Carxofa un mes
sense partits, així les llavors
podran aconseguir l'objectiu des
itjat.
Com no podia ser d'una altra
manera, no vaig anar al desplaça
ment del nostre equip. Potser
tenia coses més importants a fer,
o potser no. La qüestió és que,
com sempre que el Benicarló juga
fora, m'he hagut d'espavilar i anar
agafant notícies d'ací i comentaris
d'allà. Algun dia hauria de posar
les fonts consultades per tal d'ela
borar aquestes cròniques (?),
encara que molts d'ells tampoc no
han presenciat l'esdeveniment.
Primer de tot vaig llegir la crònica
del diari que tots els dies es com
pra un company de treball. La

crònica era molt escagarrancida.
Sembla més de primera regional
que de preferent. El cronista
borrianenc deixava entreveure
una manifesta, evident i aclapara
dora superioritat dels nostres,
encara que assegurava que els
de la Plana havien aprofitat les
seues ocasions. Després vaig
parlar amb un testimoni presen
cial dels fets, que va començar
per dir-me que tenim un bon
equip alhora que deia que no hi
havia dret, que ja comencem, que
l'àrbitre ho va fer molt malament i
que aquells ens van marcar a
minut noranta-u o noranta-dos.
Em va descriure una monumental
errada de Gus que, gairebé tot sol
davant la porteria, va fallar un gol
que tothom començava a cele
brar. De la ràdio no he tret gens ni
mica d'informació. Abans escolta
va els programes esportius
comarcals de la SER que fan a
les tres de la tarde, però des que
un dia que esperava sentir una
entrevista amb algú relacionat
amb el COB em vaig trobar amb
les notícies esportives ... de
Madrid! no els he tornat a sentir
més. Ni ganes tampoc.
Esgotades les vies escrites i testi
monials, només em quedava
escoltar i veure el programa
esportiu que dirigeix l'amic
Gregorio Segarra. Allà van confir
mar tot allò que havia recopilat al
llarg del dia. Efectivament, el
Benicarló es va meréixer guanyar
sobradament, però no el va
acompanyar la sort -o l'encert- a
l'hora de resoldre les moltes oca
sions clares de gol que va tenir.
Es veu que a la segona part els
borrianencs van apretar una mica
més que els nostres fins que va
arribar el gol als minuts de des
compte. L'àrbitre va treure fins a
quinze vegades la targeta groga
en un partit absolutament net i
sense incidents. Es veu que
aquest any el col'legi d'àrbitres
els haurà posat un plus per objec
tius assolits, amb rànquig i tot. El

gol del Benicarló va ser obra de
Cristian 11 (encara que ho semble,
no és rei d'enlloc), que és aquest
davanter nou que ja va marcar el
dia del Betxí.
La bona notícia del dia va ser que
el juvenil va guanyar per dos a
zero davant el difícil equip de la
Vall d'Uixó en partit disputat diu
menge a les onze i mitja del matí.
Reconec que hauria d'anar a veu
re'ls.
Per primera vegada, i sense que
això constituïsca cap tipus de pre
cedent, diré que els altres dos
equips del poble que militen a la
segona regional van empatar els
seus partits. I prou. Si algú vol
saber més, que pregunte als inte
ressats o bé que algú ens faça
una petita ressenya dels seus
encontres.
Aquest diumenge el Benicarló
juga al camp del Sisterre davant
el Segorbe. Si la lògica fa honor al
seu nom, els nostres haurien de
vindre de les comarques xurres
amb tres punts més a la classifi
cació.

LA NOTA. Digueu-me radical. La
nota fàcil i grollera va vindre de la
mà del president d'honor del COB
que va fer en castellà la seua
intervenció al programa de
Gregorio Segarra a la tele de nom
impossible. Ho va justificar amb el
pelegrí argument que hi havia
jugadors del Benicarló que no
entenien el valencià. Bilingüismo
bien entendido. Cadascú pot treu
re les seues conclusions. El pitjor
de tot és que alguns dels conter
tulians li van seguir el joc.

LA FRASE. "El Benicarl6 jug6
bien, lo que pasa es que tenia
delante once jugadores", Roca
Boquera, president d'honor del
CD Benicarló i teòric del futbol.

ELS GOLS, TOTS ELS GOLS.
Cristian 11 (2), Gus (1)
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El Benicarló FS cau a casa (3-5)
text REDACCiÓ

IW il sis-cents espectadors van veure caure
derrotat al Benicarló F:S,. Derrota injusta
per a molts, però els blaus van veure volar
tres punts del municipal. La culpa, en part la

va tenir el porter dels navarresos, que s'ha guanyat a
pols la fama de ser un dels millors porters d'Espanya.
I amb raó.

MRA va sortir llançat i ja guanyava en el minut 16
per 0-3, incloent un gol de vaselina des del centre del
camp. En la segona meitat, el Benicarló sortia atacant
i aconseguia marcar en els minuts 22 i 26 per obra i
gràcia de les botes de Minhoca i Chelete. El 2-3 en l'e
lectrònic va fer creure al pavelló que la victòria final
ment seria possible, però gens més lluny de la realitat.
Xota va continuar implacable en el seu atac i va acon
seguir recuperar la distància en el marcador.

Chelete va marcar l'últim gol del Benicarló, que va
servir només per a demostrar una vegada més, per
què és el capità de l'equip.

Formació contra catàstrofes
text BOMBERS SENSE FRONTERES

Els dies 14,15 i 16 de setembre dins del calenda
ri d'activitats de la Secció d'Intervenció en
Catàstrofes (SJ.e.) es va ceHebrar a Algemesí
(València) un curs sobre "Tècniques i tàctiques de
recerca i localització de persones sepultades amb
vida en edificis coHapsats", fent servir detectors
sísmics, acústics i mini càmeres.

A aquest curs hi van assistir 16 membres del
SJ.C. de l'Est peninsular, de los quals tres eren de
les comarques de Castelló, Javier Sanz Borras del
Consorci Provincial de Born bers de Castelló,
Ferràn Espadas Azorín i Hugo Adell Figols del
Parc Municipal de Bombers de l'Ajuntament de
Castelló.

El curs va consistir en reproduir l'escenari que
es troben després d'un terratrèmol i les condicions
en la recerca de vida entre els escombros de les edi
ficacions.

"La nostra tasca consisteix en localitzar les vícti
mes amb geòfons i una vegada localitzades, inspec
cionar el lloc on es troba amb les mini-càmeres,
posar-nos en contacte amb ell.s .per mitjà de l'alta
veu-micro que incorpora la mIOl-càmera, per tal de
comprovar el seu estat i comunicar-los que anem a

rescatar-los".
A t cu rsOs serveixen per a que la S.I.C.ques os
. preparada per afrontar les catàstro-

estIga sempre .
n massa sovmt el nostre planeta.

fes que sacsege
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Per Xavi Burriel

Reductors de velocitat o muntanyes pintades
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HE REFORÇAT
, EL p,AR~XOCS PERQUÈ
ES MES FACIL TRAVESSAR

ELS MORTS DE FORMIGÓ QUE
PASSAR-HI PER

DAMUNT.
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