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POLITICA: El Partit Popular xafa l'accelerador
i critica el sou 'galàctic' d'Escuder



-
:. ~ ~ ~ EDITORIAL ~ ~ ~

Draps blaus

DES DEL 18 D'AGOST

DE 1995

EDITORIAL
Les desacreditades bande
res blaves segueixen
donant de parlar. No arri
ben les solucions

EL TEMA

Amb un moderat optimis
me Benicarló recupera la
bandera blava perduda.
S'ha de penjar?

MEDI AMBIENT
Pere Bausà parla de dos
conceptes aparentment
contradictoris com els
ecosistemes industrials

I en van ... Tornem amb la
Bandera Blava. Com que no
em vam tindre prou, encara
en volem més, de desprestigi.
Això del repartiment de ban
deres blaves ho han acabat
de convertir en un acte "que ni
fu ni fa". Ens suposa quasi un
acte de fe, cega, creure que al
Morrongo estava tot solucio
nat. Bé, tot, segurament no,
segons ha indicat el nou regi
dor de Mediambient.

La solució que se va adop
tar per urgència, després de la
"xorrada" continuada de
merda a la platja, es va aca
bar convertint en un altre pro
blema afegit, els baixos de les
cases i el Passeig Marítim es
converteixen en un femer
cada vegada que plou una
mica. I aquesta merda on va a

parar? Només cal veure la
pendent del carrer.

Aleshores, si tenim en
compte el que abans hem
exposat, i a més, li afegim que
l'empresa que realitzava les
analítiques i revisions de tots
els paràmetres que marca la
normativa de les concessions
d'aquests "drapets blaus amb
estrelletes" -continua fent-les
encara ara per a la FEEE,
organisme que reparteix estos
"famosos draps blaus"-, és la
mateixa que va indicar, men
tre els cagallons suraven a
dojo per part de la platja, que
les aigües estaven dins els
límits de salubritat que esta
blia la normativa, quina fiabili
tat o credibilitat, li podem ator
gar a aquest guardó?

SENYORA GARCIA

Carta del lector que ana
litza amb profusitat els
continguts de la darrera
Veu de Benicarló publica
da

CARXOFA: l'escenari de l'auditori no sabia el que passava. Gent
movent-se, entrant eixint, no paraven. Eren els de Diàbolus.
L'obra que ens van oferir, plena de dinamisme, és mereixedora
d'un basquet de carxofes torades amb un bon raig d'oli i en punt
just de sal, més que menys.

ESPORTS
El CF Benihort obri un
període d'elecció de nous
càrrecs directius dins el
club

PANISSOLA: ja sabem que en moltes famílies hi ha germans i
germans. Uns pinten molt i d'altres no se'n recorda ningú. Això
és el que ha fet l'ajuntament de Benicarló. Tot per a la de
Ladispolli i un oblit total per als germans de Cupello. Es veu que
estan massa lluny de l'aeroport. Una panissola per al nostre
ajuntament.
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Bandera al Morrongo?
La platja del Morrongo rep una bandera blava havent tingut
abocaments de fecals en ple passeig Inarítim aquest hivern

III

text REDACCiÓ

L
a platja del Morrongo ha
recuperat la Bandera
Blava després de la
renúncia del consistori

l'estiu passat. El guardó, concedit
per la ONG Fundació d'Educació
Ambiental de la Unió Europea
FEEE-, pretén premiar les millors
platges europees, atenent a crite
ris de neteja, seguretat i gestió
ambiental. El Morrongo lluirà
novament este estiu la bandera
blava. Serà una altra vegada de
puja i baixa, com fa dos estius? I
és que la solució adoptada per a
recobrar el guardó per l'exregidor
Flos porta de cap als veïns del
passeig Marítim. Ara, cada vega
da que plou, se'ls inunden els bai
xos i el carrer d'excrements. Val la
pena canviar una bandera blava
per inundacions de detritus? I
sobretot, són fiables els guardons
que atorga esta ONG?

La Veu fa un repàs per la histò
ria recent dels fecals del
Morrongo, les solucions adopta
des per l'anterior equip de govern i
els diferents regidors que ha tingut
l'àrea i els paràmetres en què es
basa la fundació per a concedir la
bandera blava. S'admeten apos
tes. Si plou este estiu, tindrem
aigües pintades de marró sobre el
fons blau Europa? S'abaixarà la
Bandera Blava? Deuria el consis
tori renunciar a ella?

DOS REGIDORS, DOS SOLU
CIONS DIFERENTS

En el cas de la platja del
Morrongo, el 2.003 serà recordat
com el de la bandera blava 'de
puja i baixa'. Una canonada que
abocava directament aigües fecals
en la platja, aconseguia que les
analítiques marcaren paràmetres
de fecals que superaven els reco
manats en la normativa marc. No

obstant, i a pesar de les advertèn
cies de conselleria, la bandera es
va mantindre ferm en el pal, fins
que les amenaces de tancament
de la platja van obligar Jaime
Mundo, llavors alcalde de
Benicarló, a retirar-la.

En el 2.004, amb Juan Lores al
front de la regidoria de Medi
Ambient, el consistori va renunciar
a sol· licitar-la. Abans de l'inici de la
temporada estival, Francisco Flos,
aleshores regidor d'Obres i
Serveis, va desviar la canonada
que desembocava directament
sobre l'arena del Morrongo i que
era la causant dels abocaments.
La platja, segons es va assegurar
des de l'equip de govern del Partit
Popular, va registrar valors nor
mals en els mesuraments i anàlisi
d'aigües que va efectuar la conse
lleria al llarg del passat estiu. Així
les coses, Ma Teresa Traver, exre
gidora de Medi Ambient, es va
animar a sol· licitar-la novament
per a enguany. I la FEEE, atenent
a les analítiques aportades, se l'ha
concedit. L'empresa que ha fet
estes analítiques, és la mateixa
que va realitzar els mesuraments
en l'estiu del 2.003 i que deia que
no havien quasi coliformes? No se
sap.

PROBLEMES DESVIATS
No obstant, per als veïns del

Passeig Marítim la solució que va
emprar el mega-regidor Flos de
tapar l'eixida del Morrongo, ha
suposat la inundació de fecals
dels baixos de les seues cases
cada vegada que p~u en abun
dància. Segons pareix, quan hi ha
una elevada quantitat d'aigua cir
culant pel col· lector del passeig,
que baixa des del pont de RENFE
en l'encreuament amb la carretera
de Càlig, la virulència provoca un
embós en les canonades. L'aigua
no troba l'eixida i es desbordada
surt per les tapes de la claveguera
del passeig Marítim, com ha oco
rregut este hivern. A pesar de les
crítiques dels veïns, no s'ha acon
seguit encara trobar una solució.

Sergi Pitarch, regidor de Medi
Ambient, ha reconegut que "els
problemes en el Morrongo conti
nuen a pesar de la concessió de la
Bandera Blava" i ha criticat que,
en dos anys, el govern del Partit
Popular haja sigut incapaç de tro
bar una solució efectiva a pesar
dels reiterats anuncis que ha fet
en nombroses ocasions. En este
sentit, ha explicat que l'actual
equip de govern es troba treballant
per a trobar la solució efectiva al
problema del col· lector del passeig
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La FEE diu que realitza
visites sorpresa a les platges

4

ve de la pàgina anterior

Marítim, que s'ha demostrat ineficaç
i obsolet.
CRITERIS PER A LA CONCESSiÓ
DE BANDERES BLAVES

La campanya Bandera Blava és
un projecte iniciat per la Fundació
d'Educació Ambiental, amb seu a
Copenhague (Dinamarca), que va
ser creada fa vint-i-dos anys. La
finalitat de la campanya és informar
el públic en general sobre la qualitat
de les platges en vint-i-quatre paï
sos europeus, dins i fora de la Unió i
elevar el grau de consciència de les
administracions locals i els opera
dors de turisme. La FEEE compta
amb organitzacions nacionals en els
països participants (operadors
nacionals), encarregades d'avaluar
les platges que sol· liciten la bandera
blava. L'avaluació es refereix a qua
tre temes principals, per als que
s'estableixen criteris tant imperatius
com d'orientació. Educació i infor
mació mediambiental, gestió
mediambiental, seguretat i serveis i

qualitat de les aigües són els
barems utilitzats per a la concessió
de les banderes blaves. Esta última
es basa en els valors guia de la
directiva europea 76/160/CEE,
coneguda com a Directiva de les
aigües de bany. A pesar d'haver
nascut en el si de la Comissió
Europea, la FEE des de 1998 és
independent de la mateixa, per la
qual cosa la valoració de si les plat
ges compleixen amb els requisits de
la bandera blava competeix exclusi
vament a la Fundació.

Cal destacar que, durant la tem
porada de bany i una vegada conce
dida la bandera, la FEEE, diu, realit
za visites no anunciades a les plat
ges amb el guardó. Si es comprova
que es violen els criteris, esta es
retira fins que s'haja posat remei a la
situació. El reconeixement a la nete
ja, seguretat i gestió mediambiental
d'esta ONG ha arribat enguany a la
platja del Morrongo.

Vist el que s'ha vist, és fiable el
guardó?

Senyalitzaran llocs d'interès cultural
José Luis Guzman, regidor de Cultura, ha anunciat

que l'ajuntament va a iniciar una campanya de sen
yalització dels edificis públics d'interès del nucli urbà
de la ciutat. L'edil de Cultura ha afegit que els camins
i edificis singulars de tot el terme municipal també
s'inclouran en aquesta nova campanya de posada en
valor del Patrimoni Històric benicarlando. D'altra
banda, Guzman ha explicat que des de la seva àrea
de govern, es va a iniciar una campanya de catalo
gació del Patrimoni de la ciutat, que fins al moment,
no ha realitzat el consistori.

Quant a l'inici de les matriculacions escolars, l'edil
ha mostrat la seva preocupació per la situació en la
qual es troben la major part de les aules escolars
dels col·legis de la ciutat, que superen en un 75% les
ràtios recomanades per la conselleria de Cultura. En
aquest sentit, ha indicat que "encara que ampliem el
Ródenas, hem d'anar pensant a construir un nou
col'legi en la ciutat". Referent al Ródenas, Guzman

ha destacat que les negociacions per a obtenir la
cessió dels terrenys destinats a l'ampliació, avancen
per bon camí, encara que no estan tancades. L'edil
de Cultura ha presentat també l'agenda del mes de
juny, que, sota el nom "Benicarló a tota hora", inclou
les activitats que realitzaran nombroses entitats de la
ciutat.
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Serem trenta-tres mil
text JOAN PEIRÓ

~
O és una imatge quoti
diana d"un carrer de
Londres o Berlín. És
Benicarló, que esta set

mana ha arribat a la xifra rècord de
vint-i-cinc mil habitants.

Segons la projecció de població
que ha publicat lïnstititut nacional
d"estadística, l'arribada de perso
nes d'origen estranger continuarà
al mateix ritme fins el 2.010, i
s'estabilitzarà a partir d"eixe
moment. Traduït a índex de pobla
ció, això significa que en un termini
de deu anys, la ciutat arribarà a
albergar trenta- tres mil habitants, i
la densitat de població creixerà a
un ritme continuat de cinc-centes
persones per any. Les xifres de
creixement poblacional publicades
per lïnstitut estadístic, coincidei-

xen amb les que reflexa el padró
municipal en les últims anys.

Tot apunta a una nova societat
on la pluralitat de cultures i de
races, condicionarà un nou model
de relacions humanes, i on el res-

pecte dels uns cap als altres, haurà
de ser l'eix fonamental. En el marc
de l'estat, la Comunitat Valenciana
és la que experimentarà un major
increment de població.

El pp critica el sou galàctic d'Escuder
text NATÀLIA SANZ

El grup municipal popular ha acusat a Enric
Escuder, alcalde de Benicarló, de cobrar un sou ele
vat. Jaime Mundo, exalcalde deia ciutat, ha.dit que
"lamentem que Benicarló aparega com un ajunta
ment on el seu alcalde cobra un sou més elevat que
en la capital", en referència a la retribució que pel
mateix càrrec cobra Rita Barbera, alcaldesa de
València. Per la seua banda, José Antonio Redorat,
ha lamentat que "tinguem un galàctic en sou però no
en actuacions".

Les crítiques des de la banqueta de l'oposició cap
a l'equip de govern s'han decantat"també per la falta
d'informació que ha denunciat José Antonio Redorat,
exregidor d'Urbanisme. L'edil popular ha demanat
que es convoque la comissió de séguiment constitu"f
da per a la canalització del Barranquet perquè els
ve"fns puguen ser coneixedors de les gestions que

. s'estan realitzant. En este sentit, Redorat ha matisat
que la seua gestió al front de la regidoria es va carac
teritzar per un fet: "informació, informació, informació
i més informació, que és el qualificatiu que se li ha
pogut donar a esta regidoria en els dos anys que jo
la vaigostentar"

Perla seua banda, Ma Teresa Traver, exregidora

de Turisme, ha carregat cohtra Joaquina Bel, l'actual
titular de l'àrea. Traver diu que la regidoria de
Turisme està en desocupació i que les gestions no es .
trauen avant, a pesar que l'actual regidora té a la
seua disposició una tècnica, que s'ha incorporat
recentment a la plantilla de funcionaris municipals.
Assegura que, a més, ni tan sols s'ha presentat ofi
cialment al consell de turisme municipal.

"Jo lamento que pareix que passe molt o no es
veu capaç", ha dit. No ha escatimat tampoc en críti
ques l'exregidor d'obres i serveiss, Marcos Marzal,
que ha afirmat que l'empresa concessionària del ser
veis de neteja ci Benicarló, ha netejat en nombroses
ocasions els grafits de les parets.
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façana marítima.
7- I parlant de la mar. Ens

hem assabentat que el nostre
estimat i polifacètic "Pepito el
palera", ja no el veurem més a la
mar venent els seus gelats, s'ha
jubilat. S'ho ha guanyat ben bé. A
més de refrescar-nos durant
molts anys amb la seua vespapo
lera (que ve que anava menjar-se
un bon polo o una orxata a la plat
ja de la Parreta durant l'estiu),
ara, també servia els interessos
dels ciutadans fent de supervisor
de la desembocadura de la clave
guera del Morrongo. Qui farà ara
eixa feina tan delicada, tenint en
compte que l'ajuntament ha tornat
a sol'licitar la bandera blava per al
Morrongo?

8- És curiós, l'alcalde de
Peníscola s'ha afegit al "tren". Ha
demanat la parada de "AVE per a
Benicarló. Esperem que li facen
més cas que a les cartes que el
seu company de partit, Mundo,
deia que enviava a la Renfe. De
tota manera, que sapiguem, l'AVE
no circula per aquesta línia. Ací
només tenim l'Europet. I així ens
passa.

9- I ja que parlem de
Mundo, ara s'ha passat a la pan
carta i a l'enganxina. Com ja no té
poder, ara fa el que pot i es dedi
ca a fer desplantes toreros. A la
recepció del Povet fs, feta a l'a
juntament per celebrar haver arri
bat als play-offs (entranyable
celebració), no va assistir ni ell ni
els seus companys de partit i, per
tant, no van poder fer-se la foto
"oficial". De tota manera no ha
canviat molt la cosa, sempre és
l'oposició la que no assisteix als
actes "semi-oficials". El que
abans per a uns era roín ara
resulta bo i viceversa. Amb quina
facilitat el polítics canvien de
jaqueta. Quin personal.

pedra, com les que se fiquen a les
edificacions il'legals, quan es van
assabentar que l'alcalde va dir
que durant l'any passat no s'havia
ingressat ni un "duro" per les
construccions il· legals. Després
de rumiar-ho una mica ho vam
entendre, la moneda amb què
s'havia pretès que els infractors
pagaren ja no existia. Senyor
alcalde, què no sap que ara tenim
euros? Així tindrem infractors
com a bolets. Qui la fa, no la
paga!

5- Per cert, haurem de
demanar "roya/ties" per aconse
guir que l'ajuntament faça les
coses com cal. Una altra vegada,
després de sortir en aquesta sec
ció, hem aconseguit que les por
tes dels "vàters" femenins siguen
apanyades. Cada vegada tarden
menys. Haurem d'institucionalit
zar una secció de desperfectes,
però cobrant. Ho passarem a la
gent de La Veu perquè puguen
subsistir, nosaltres si fem funcio
nar el poble ja ens donem per
satisfets.

6- Els tafaners, que de tot
se n'assabenten, van veure, amb
una actitud molt descriptiva, dos
regidors del Bloc, després del
cansament que va representar la
processó del Corpus, fotent-se un
bon entrepà a la Mar Xica. Veient
les gesticulacions mandibuloma
nuals que feien, no sabem si era
perquè l'entrepà estava molt bo o
perquè estaven mesurant com
quedaria la futura (perquè ara
s'ha quedat sense pressupost),
remodelació d'aquesta oblidada

text LA COLLA DE TAFANERS

El Benicarló 'underground'
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1- S'encomanen les erra
des ortogràfiques. La Veu, en la
seua línia habitual, ens comenta
una "Pol·lèmica" amb una ela
geminada que fereix la vista del
més poc sensible. El dissabte,
més acostumat a la llengua de l'o_
bra del cuarto centenario -ja ens
donen pel sac' ja amb l'obra de
Cervantes que no s'han llegit més
de la meitat que en parlen- ens
parla d'un "homeatje" que, natu
ralment, no va amb ''j''o Es veu
que no en té ningú de corrector
de valencià.

2- La Veu, com miljà única
ment i exclusivament en valencià,
es va assabentar que la nova i
recent creada Acadèmia de
Cultura Valenciana (no confondre
amb "altra la secessionista),
donava subvencions a les entitats
que feien publicacions en valen
cià. Allà va que van preguntar, via
mail, què havien de fer i... els van
respondre amb un lacònic "el ter
mini ja s'ha acabat". No van tindre
temps de pair la resposta quan al
dia següent en van rebre un altre,
mès extens i correcte fent l'expli
cació pertinent i indicant que per a
tot el país tenien 18000 Euros.
Divuit mil euros, ni per fer plantar
la falla municipal ! Suposem que
la primera resposta devia ser per
¡'emprenyament de veure com es
tracta el valencià.

3- I continuant amb sub
vencions, com açò del valencià
dóna per a poc, estos de La Veu
devien haver pensat que calia
buscar-se la vida per altres llocs i
per això en un article, li van ficar
el titular, suposem, en un mig ale
many "neteja der grafits". El que
fan alguns per traure quatre
duros.

4- I parlant de duros, els
tafaners, com a ciutadans de pro
que són, i complidors de les lleis,
i que volen que els altres les com
plesquen, es van quedar de
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Menys/ums
text NATÀLIA SANZ

L
'àrea de Salut 1 pre

sentava dimarts, amb
motiu del Dia Mundial
Sense Tabac, la cam-

panya de prevenció que ha posat
en marxa la Generalitat
Valenciana. El lema adoptat és
"Els professionals de la salut con
tra el tabac" i tracta de conscien
ciar i ajudar els fumadors a aban
donar l'hàbit. El primer pas es fixar
el dia D. I és als metges de cap
çalera a qui s'han de dirigir els
fumadors.

La prescripció de medicaments
com a xiclets o pegats substitutius
de nicotina són un bon tractament
de xoc per a cessar en el taba
quisme. Si amb tot, el pacient no

aconseguira el seu objectiu, serà
derivat a una unitat especialitzada
de deshabituació que s'ha creat
en l'Hospital Comarcal de Vinaròs,
i que serà potenciada durant el
segon semestre d'enguany.

I és que qualsevol esforç és
poc per a aconseguir que el taba
quisme deixe de continuar sent la
tercera causa de mort en el nostre
país.

Passejos més agradables
text NATÀLIA SANZ

La font de la Plaça Mestres del Temple tindrà
prompte un nou aspecte. El ceramista Miguel Cavero
està treballant en un' projecte que farà diferent la
visió d'este element del mobiliari urbà. Es tracta d'un

· projecte iniciat des de l'associació Benicarló Art, que
pretén traure al carrer el treball d'artistes benicarlan
dos. Amb el finançament de l'ajuntament de

· Benicarló i l'empresa Oremar, la font serà el primer
projecte d'un plan integral que es materialitze sobre
un element urbà. El disseny sobre el qual es troba
treballant Cavero té ambientació marinera i en una
de les cares, es podrà veure un peix, treballat sobre
una base de gres ceràmic. L'orifici central que pre
senta la font es decorarà amb una rosa dels vents en
acer inoxidable. En la cara oposada, la silueta del
sol, rodejada de les onades marines. Ara, gràcies a
la imaginació i la visió estètica dels artistes de l'as
sociació Benicarló Art, passejar per la ciutat serà,
dins de poc, molt més agradable.

URBANITZACIO
El carrer del Crist del Mar serà reurbanitzat a par

tir del mes de setembre. Les obres, incloses dins els
· Plans provincials de la Diputació de Castelló, es rea

litzaran en tres fases. La primera d'elles comprén els

treballs entre la plaça del Mercat Vell i el carrer Joan
XXIII, i contemplarà diferents millores, com l'amplia
ció de les voreres i l'eliminació d'una de les bandes
d'aparcament. El pressupost total d'esta primera fase
és de tres-cents setanta-tres mil euros, i comptaran
amb les ajudes de la conselleria de Comerç ja que es
pretén crear un vial comercial que unisca el casc his
tòric amb el port.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
laveUdebenicarlo



~ ~ ~ MISCE

Andrés Martínez reclama l'AVE
text JORDI MAURA

L'alcalde de Peníscola, el popu
lar Andrés Martínez, ha assegurat
que seria "fonamental" una futura
parada de l'AVE a l'estació de
Benicarló-Peníscola i l'arribada de
més trens de llarg recorregut.
Martínez s'ha recolzat en el gran
nombre de llits de Peníscola i ha
qualificat d'inadequada per a les
necessitats de la comarca i la gent
que tria Peníscola per a estiuejar
l'actual oferta de trens de Renfe.
L'alcalde va recordar que tenen
més places hoteleres que la resta
de les comarques de Castelló
sencera i va demanar "una refle
xió" als integrants de la Taula del
Sènia sobre altres ubicacions pro
posades que no siguen la de l'es
tació de Benicarló, que va qualifi-

car "d'idònia". A més va reclamar
a les autoritats que prenguin
mesures en aquest assumpte
amb tantes repercussions econò
miques i socials.

Els estudiants de Peníscola,
Benicarló i Vinaròs són els que

pateixen en primera persona l'ab
sència de trens de rodalia, el que
els genera despeses addicionals i
la necessitat de buscar-se resi
dència a altres llocs.

EU considera l'AVE elitista
El diputat autonòmic

d'Esquerra Unida-l'Entesa,
Ramon Cardona, ha afirmat que
la polèmica i instrumentalització
que estan fent la resta de partits
amb presència institucional
sobre la vinguda o no de l'AVE a
Castelló, i la seua posterior o no
connexió amb Tarragona, esdevé
un debat hipòcrita i sensaciona
lista que no aborda el fons del
problema i només busca el titular
en els periòdics.

Cardona ha afirmat que s'ha
volgut identificar la imatge d'un
tren tant qüestionable com l'AVE
com a la única manera de comu
nicar el territori, quan, segons el

dirigent ecosocialista, s'ha
demostrat que l'AVE és unlca
ment un tren elitista, amb un gran
impacte ambiental, i que no dóna
servei a la major part de la pobla
ció, i que en el cas concret de
Castelló tindria un impacte gra
víssim per no suposar cap avan
tatge.

Cardona ha reiterat el suport
de la seua formació als ferroca
rrils " apostem per un Tren de
Velocitat Alta, però no l'AVE, ja
que tècnicament no suposa un
estalvi de temps considerable,
però el seu impacte serà gravís
sim.

En eixe sentit, el diputat de

l'Entesa ha recordat que de por
tar l'AVE a Castelló, les comar
ques de la Plana Alta i Baixa es
voran de nou quartejades per
una nova via de grans dimen
sions construïda sobre grans
superfícies " unes comarques a
les quals els queda tant poc de
terra, assetjades per obres com
l'actual via del tren, la N.340, l'au
tovia de la Plana, l'Ap-7, només li
falta una nova via de gran amplà
ria que destroce encara més el
territori; molts pobles de la Plana
es voran ja sense un pam de
terra de conreu".
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Joves promeses
•

text CLUB EL MERO

El passat dissabte 28 de maig
va tenir lloc la 2a fasse del social
de pesca infantil i juvenil amb una
assistència de 15 xiquets. La
tarda va ser de molta calor al prin
cipi quedant menys calorosa en
la ultima hora. Les captures es
van centrar principalment en
palometes i va haver qui va obte
nir fins a 25 captures com va anar
el cas Cristian Esteller.

A l'acabar va haver premis gai
rebé per a tots els concursants És

important remarcar que el proper
dissabte tindrà lloc a l'escullera

del port la 2a fasse dels sènior en
la modalitat de selecte.

EL DUBTE: Els clubs esportius de la ciutat estan revolucionats. La setmana que ve, es dona
rà a conèixer la Persona Vinculada a l'Esport del 2.005. Segons ens han explicat, Pepe
Palanques va al capdavant de les votacions. Però cert club esportiu, de color blau, ha propo
sat a Marcos Marzal, exregidor d'Esports, per a rebre el guardó. La pregunta que corre de
boca en boca és: qui ha fet més per l'esport benicarlando, Marzal o Palanques? La resposta,
en el transcurs de la Gal·la de l'Esport.

El 'Gran'PelJicer queda 5è alMarroc
El pilot de Benicarló José Manuel Pellicer, ha quedat en

quinta posició de la classificació general de motos en el
Ral'li del Marroc. El guanyador d'esta competició va ser
Isidro Esteve, que va pujar al podi després de guanyar l'úl
tima etapa per davant del seu company Marc Coma.
L'etapa final, amb un total de 218 quilòmetres, va comen
çar amb una selecció de pistes arenoses per a donar pas

més tard a un terreny més variat a mesura que avançava a
través de vessants cap al desèrtic poblat de Sous Ait
Ahmet, per a després seguir per una sèrie de poblats a la
vora de l'oceà Atlàntic. Pellicer accedia a la quinta plaça de
la general gràcies a la regularitat amb què va disputar la
competició.
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Ecosistemes industrials

Pere Bausà

rials segueix sent oberta: de recursos
a productes i residus. En 1989 Frosch
i Gallopoulos plantejaren l'analogia
entre un sistema industrial i un ecosis
tema natural per optimitzar la utilitza
ció de recursos i la producció de resi
dus que podrien ser emprats com a
matèries primeres d'altres indústries.
La proposta de tancar cicles es mate
rialitzà en el concepte d'ecosistema
industrial: grup d'empreses -poden
ocupar una gran regió o fins i tot un
país- unides mitjançant el bescanvi de
productes i subproductes amb la finali
tat de ser més rendibles, crear més
llocs de treball i millorar el medi
ambient, en definitiva ser més sosteni-
bles.

El cas més conegut és el parc ecoindustrial de
Kalunborg a Dinamarca. Començà a desenvolupar-se
als anys 70 quan diversos empresaris, en un intent de
reduir els seus costs i acomplir les regulacions
mediambientals, van establir formes novedoses de
gestionar els residus i emprar matèries primeres i l'e
nergia de forma més eficient. El parc de Kalunborg té
cinc elements principals: una central elèctrica de
carbó, la refineria Statoil, una empresa farmacèutica
(Novo Nordisk), un altra de guix (Gyproc) i la ciutat de
Kalunborg. Les simbiosis industrial començaren en
1975 quan Gyproc s'instal·là per aprofitar el gas exce
dent de la refineria. L'any 2000, hi havia onze rela
cions que vinculaven les empreses.

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha obtin
gut fons europeus pel programa ECOSIND 
Ecosistema Industrial, una Estratègia per al
Desenvolupament Sostenible de les Activitats
Industrials- amb altres regions mediterrànies com la
Toscana o el Peloponés. Aquestes zones han sofert
una degradació ambiental per una industrialització
mal realitzada per un sector de petites i mitjanes
empreses amb dificultats per assumir la seva gestió
ambiental. L'objectiu fonamental d'ECOSIND és l'es
tabliment d'una nova estratègia pel desenvolupament
industrial per a reduir el consum de recursos naturals
i la producció de residus i emissions. L'aglomeració
d'empreses del sector del moble, l'anomenat "c1uster",
podria esdevenir un ecosistema industrial? El de
Turku - Jyvaskyla (Finlàndia) n'hi ha un basat en el
bescanvi d'energia i la indústria del moble.

El sistema econòmic és un element més del gran
ecosistema global, la Biosfera, i està sotmès a les
mateixes lleis físiques i biològiques que la resta.
Aleshores, és raonable concebre el sistema industrial
com un ecosistema i aplicar estratègies semblants,
com tancar els cicles de materials.

IJI I títol d'aquest article conté dos
conceptes aparentment con
tradictoris; recorden a dicoto

mies com natural/artificial, natura/cultu
ra o herència/criança. Fou l'ecòleg
Arthur Tansley, l'any 1935, qui encunyà
el terme ecosistema. Un sistema és un
conjunt de parts interdependents que
funcionen com una unitat. Segons
Tansley, un ecosistema està format per
organismes productors de biomassa 
plantes, algues... -, consumidors (ani
mals), descomponedors (fongs i bacte
ris) i els components no vius o abiòtics
(sòl, clima, aigua, nutrients, aire,
llum... ). Els éssers vius formen cade
nes o xarxes tròfiques. L'energia entra
als ecosistemes com llum solar -font
renovable- i es desprèn en forma de calor des de tots
els organismes, té una trajectòria en fletxa. Els pro
ductors, mitjançant la fotosíntesi, transformen l'aigua,
les sals minerals i el diòxid de carboni (C02) en bio
massa. Aquesta es ingerida pels consumidors que, al
morir aquests, esdevé sals minerals, aigua i C02,
substàncies aprofitades pels productors; la matèria
constitueix un cicle, teòricament, tancat i que es basa
en el procés de reciclatge de la matèria orgànica
morta que fan els descomponedors.

La indústria és el conjunt se processos realitzats
per a transformar els productes naturals en bens eco
nòmics. En un sentit més limitat, aquestes accions es
fan amb màquines. Les indústries utilitzen com a font
d'energia combustibles fòssils -directament o en forma
d'electricitat- i matèries primeres; la seva activitat llan
ça calor, emissions gasoses, aigües residuals o resi
dus sòlids.

Fins la 2a meitat del segle XX, un ambient molt con
taminat era signe d'industrialització i de progrés. Des
d'aleshores, s'han plantejat una sèrie d'estratègies per
fer compatibles la conservació de l'entorn i l'activitat
industrial. Primer s'aplicaren tractament anomenats
de "final de canonada" que no modificaven el procés
industrial en si: sistemes de filtres de les emissions
gasoses o de depuració d'aigües residuals; també una
gestió controlada dels residus industrial, especialment
dels perillosos. Desprès es plantejà la necessitat de
modificar tot el procés industrial per aconseguir el
mateix amb menys residus (Producció Neta) i menys
despesa de recursos naturals i d'energia
(Ecoeficiència). Diversos investigadors defensen que
la majoria d'indústries poden aplicar un factor 4: obte
nir el doble de productes o serveis amb el consum de
la meitat de recursos naturals. L'ecodisseny dels pro
ductes també és bàsic per a reduir els residus i recur
sos.

S'ha passat de reduir l'impacte dels residus a mini
mitzar la seva quantitat, però la trajectòria dels mate-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 486

text EL LECTOR

~
eravellat és com estic de
l'erudició exhibida en el
reportatge que ocupa el
tema de la setmana.

Quantes coses saben ! Els braghot
tone, el Concili de Trent, l'hiperrea
lisme... això sí que és nivell i la resta
són falòries. El que ha passat amb
el quadre de Fontanet és, si més no,
inaudit. No estic molt assabentat de
com deu estar la qüestió legal, però
és evident que des del punt de vista
moral sí que es poden fer valora
cions, vosté mateix, senyora meua.
Jo havia sentit a parlar d'allò que en
castellà es coneix com a "morcillas"
en el món del teatre. Especialment
reconeguts actors de la fama de
Paco Morim o Joan Pera són aficio
nats a practicar aquesta art d'intro
duir fragments de collita pròpia en
els textos de les obres que repere
senten, ara, amb una immensa
"morcilla" com aquesta en una obra
pictòrica ni se m'havia passat pel
cap que algú s'hi atrevira. AI món,
pel que es veu, hi ha d'haver gent
per a tot.

Em sona que fa un parell de set
manes li vaig demanar que em
diguera alguna cosa sobre això de
l'Agenda 21. No s'ho havia d'haver
agarrat a mal i publicar dos números
seguits amb una pàgina sencera
dedicada a l'explicació de tan... de
tan ... gran cosa. Això, tan gran cosa.

"M'adhereixo" completament a la
reivindicació dels tafaners sobre la
nova falla municipal. Sí senyora, sí,
això sí que és una prioritat. El per
sonal no vol més que bous i arròs,
que la vida ja ens porta a tots prou
mals de cap. A aquests que han
entrat ara només els falta que algú
els vaja donant idees.

La qüestió de l'escatologia els
segueix motivant. Ara ja fa dies que
no diuen res de les xumeles cani
nes, però a la mínima que tenen
ocasió, pam!, a recordar-nos com

està de ple el poble de personatges
incívics i porcs. Si és veritat, que no
ho dubto, el que diu el regidor Ferrer
que l'empresa concessionària oferia
un servei de neteja de grafits en el
seu contracte i fins ara no se'n feia
ús, és com per anar al rebedor de la
casa de l'antic regidor encarregat i
redecorar-li l'espai amb les típiques
"firmes" i les enginyoses pintades
que adomen moltes de les façanes
de Benicarló. I de la paperera, més
val no parlar-ne. Les de plàstic les
cremen, les de ferro colat es tren
quen i no s'arreglen, les de ferro gro
guetes es foraden i es rovellen... uf !
Potser ens hauríem de deixar estar
de campanyes de sensibilització i
convindria passar a l'acció multant
els "marrans" que fan ostentació de
la seua manca de civisme sense el
més mínim pudor.

Molta música: trompetes, clari
nets, coralistes... no tot està perdut,
també n'hi ha, i molta, de joventut
sana. Joventut que inverteix el seu
temps d'oci amb la música, el teatre,
el cant, l'esport... ací és on tenim el
nostre futur i no en altres coses que
fan més soroll -bous i arròs- en què
els pares viuen de continu amb l'ai al
cor.

La senyora Glòria. Diu que no li
escriurà més perquè li vaig demanar
fa uns quants dies que aprofundira
en el tema que havia plantejat sobre
la importància del femení en la
manera de dur les coses en general
a la vida i en particular a llocs de
responsabilitat com ara un consisto
ri municipal. Sí, igual que ara, es va
expressar d'allò més bé. El que m'a
gradaria és que una veu com la
seua aportara més assíduament la
seua perspectiva a La Veu.

Tenen un dubte que personal
ment vaig tractar d'aclarir-los la pas
sada setmana. De dubtes a mi,
aquest Benicarló, me'n planteja no
un cada setmana, sinó un cada
vegada que surto al carrer. O més
d'un.

Tomo a donar-li les gracies al
senyor Bausà per no haver-me
amenaçat amb cap dels seus apo
calíptics articles. De tant en tant va
bé un repòs i una mica d'autoesti
ma. El que em continua cridant l'a
tenció de tot el tema aquest del parc
eòlic és el sarabastall que s'ha orga
nitzat a Vinaròs i el poc calendari
que se li'n fa ací. No sé per què
serà. No sé si és que els polítics del
poble del costat tenen més capacitat
d'influència sobre els seus conciuta
dans, perquè els vinarossencs són
més sensibles... No ho sé. Un dia ja
li vaig contar que a mi, sobretot, que
no me'n parlaren d'impactes visuals
perquè fa més de trenta anys que
tots els dies veig -i cada dia em sor
prenc- la famosa torre Benicarló,
edifici emblemàtic de la personalitat
del nostre Benicarló.

A vore, molt seriosament, senyo
ra Garcia. Jo ja fa uns quants anys
amb una freqüència absolutament
regular (totes les setmanes), li escric
per contar-li què m'ha paregut el
número anterior de la seua revista.
Ara veig que m'ha sortit un competi
dor. El tal Robespierre, sempre amb
la dalla, la destral o el que porte
entre mans, també es dedica a
comentar el mateix que jo. Sí, és
cert, ell és més incisiu, més pun
yent... però jo també tinc el meu
coret. Així que, trie, ell o jo.

L'ESPIFIADA DE LA SETMA
NA. De vegades això de la normalit
zació lingüística es porta a extrems
exagerats. Però si a partir d'ara en
comptes de dir platja de la Caracola
hem de dir platja del Caragol de
mar, per mi no ha de quedar. No
permeta que els escrits de la pàgina
de futbol em continuen fent tanta
llàstima, per favor.

-
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L'estatut de pp i PSOE
Irreflexions'

D

text RAÜL BURRIEL

El funest acord al que han arri
bat PPCV i PSPV-PSOE respec
tedel nou estatut valencià ens

. porta a un nou capítol de l'estrall
que està patint el País Valencià i
la nostra identitat nacional. Pel
que ja ha transcendit de l'acord,
el nou text consagra la situació
de repressió política contra el
nacionalisme valencià al mantin
dre la barrera electoral del 5%.
En les pròximes eleccions auto
nòmiques prop de 200.000 valen
cians i valencianes ens queda
rem - un altre cop - sense repre
sentants en les Corts.

De Camps ja ens la podíem
esperar; al cap i la fi la lluita inter
na del PP no es entre ideologies
conservadores, si no purament

pel poder. I si Camps es sent
amb el control de la situació, no li
cal mostrar formes moderades
com quan havia de resistir les
embranzides zaplanistes.

Per una altra banda, en la
premsa hem pogut llegir les
declaracions de Joan Ignasi Pla
que damunt te la barra d'atribuir
se la paternitat de la majoria del
text. Esperem tots que, en con
gruència i com a nou cop de
genialitat, emprenga el canvi de
denominació del seu partit per
passar-se a dir PSCv.

S'ha dit també que l'aprovació
d'un estatut valencià de chicha y
nabo (1) per endavant havia de
servir a Madrid per a condicionar
les pròpies intencions estatutà
ries de bascos i catalans. Però Els
que algú, a aquestes altures de

les coses, pensa que el que fem
els valencians pot ser criteri de
comparaciò per a bascos i cata
lans? Ells saben perfectament
que som ostatges de les nostres
pròpies impotències com a poble.

Pel que es sap del text, ni el
govern ni la seua oposició han
estat capaços de resoldre altres
qüestions pendents que condicio
nen el futur del País, com és el
cas de la supressió de les diputa
cions provincials - que vampirií
zen els recursos públics amb
interesos personalistes - , el
finançament autonòmic o la
qüestió dels símbols. Una altra
ocasió perduda.

1) De poca importancia, des
preciable (DRAE)

Assemblea de veïns del litoral
text NATÀLIA SANZ

L'Associació de ve'ins de les partides Riu, Surrach i
Aiguaoliva han celebrat una Assemblea General
Ordinària, en la que es van tractar els principals
assumptes de funcionament de l'entitat i també els
temes en què estra treballant la junta directiva. La rege
neració de costes, ubicació del parc eòlic marí, revisió
del Plans General d'Ordenació Urbana, Fòrum de
Participació Ciutadana, Accions de la Plataforma
Abusos Urbanístics NO!, van ser alguns dels temes de
què van donar compte als associats els membres de la
junta.

A l'inici de l'acte va intervindre l'alcalde de Benicarló,
que va prendre un compromís per part de l'Ajuntament
de "mirar de front" als ve'ins i implicar-se en les solucions
"urgents" per a esta zona. Segons va manifestar "no
volem un Povet bis, en el que l'Ajuntament mire cons
tantment a un altre costat, l'ajuntament ha d'implicar-se
en el desenvolupament de la zona" afirmà Escuder
davant dels ve'ins. L'alcalde va informar de les últimes
notícies arribades des de la Direcció General de Costes
respecte a les actuacions de protecció del litoral, les
obres de la Mar Xica i finalment es va referir a la revisió
del PGOU, del que va dir que l'associació tindrà un
paper important ja que podrà reunir-se amb l'empresa

Territori i Ciutat per a traslladar-li els plantejaments d'es
ta entitat. No obstant l'alcalde no va voler pronunciar-se
(davant de l'assemblea) sobre l'espinós tema del parc
Eòlic marí enfront de la costa de Benicarló i Vinaròs.

Entre els assumptes que es van acordar per unanimi
tat dels socis, destaca la contractació d'un gabinet juri
dic-técnic per a assessorament continu dels socis. La
intenció és doble, segons va manifestar el president
Manolo Roca: "la pròpia funció d'assessorament al soci
i la de personar-se en tots els expedients administratius
en què tinguem interés". Roca va dir, respecte a les
paraules de l'alcalde que "esperem que estes bones
intencions de col'laboració, participació i intercanvi d'in
formació, es complisquen, ho ha dit davant de 200 per
sones".

l
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Posada a punt i nova Dama del CNB
text C.N. BENICARLÓ

Este passat cap de setmana 28 i 29 de maig es va
celebrar en la piscina municipal de Castàlia de
Castelló el Trofeu Interclubs 8. En la disputa d'este tro
feu es van aconseguir noves mínimes autonòmiques
per part de Marcos Fuente, David Marqués, Miguel
Piñana i Carlos Astor, i en altres carreres es van con
solidar les mínimes que s'havien obtingut en d'altres
torneigs.

També este divendres va ser especial i feliç per al
Club Natació Benicarló, el President Antonio Saura i

membres de la Junta, es van desplaçar al domicili
de la nadadora Silvia Roca Arín per a comunicar-li
la seua elecció com a Dama representant al Club
per a la propera temporada 2005-2006. Felicitats.

LA VEU amb l'esport local

Nova victòria del Peníscola
text C.H.lNDRET

Després de la jornada passa
da, on no es va poder fer rés per
evitar el descens matemàtic de
categoria, l'Indret Peníscola
encarava el partit amb la confian
ça de traure dos nous punts
davant el C.H. Elx-Kaitex.

I al final així va ser, però amb
un rival que per ben poc dona la
sorpresa, pel gran partit de joc
col· lectiu que van demostrar.

Cal destacar l'excessiu relaxa
ment dels homes de Robert
Papic, donant excessives facili
tats, sobre tot en defensa, i

donant més emoció a un xoc on
la superioritat peniscolana es va
imposar sols en els últims
moments de l'encontre.

La igualtat en el marcador va
ser la tònica dominant, sobre tot,
durant la primera meitat, amb
diferències mínimes, amb un
Elias Martinez, central de l'Elx, al
capdavant de la direcció del joc i
en la seua facilitat anotadora.

L'atac del Peníscola era efec
tiu, amb uns percentatges molt
bons, però incapaç d'anar-se'n
en l'electrònic per la fluixa defen
sa. I com diem abans, la falta de
tensió, va donar més emoció al

xoc del que es mereixia, ja que
amb 5015 cinc minuts de concen
tració en el joc, arribà la màxima
avantatja en el marcador, finalit
zant el mateix amb un clar 29-25.

El pròxim dissabte s'acaba la
lliga en la cantxa del C.H. Altea.
Amb la incorporació del capità de
l'equip, Fede Beltran, després de
la seua lesió, tenim encara més
garanties d'èxit i segur que trau
rem un bon resultat.

e.H. Indret Peníscola: 23
e.H. Elx - Kaitex: 25

-
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Tot futbol

•

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

~
vui he fet el ferm i sòlid

~ propòsit de parlar només
que de futbol. Però no de
futbol d'eixe de primera

divisió, ni de la lliga galàctica, ni
dels grans venedors de samarre
tes, ni de les celebracions d'aniver
saris amb ramats de voluntàries, ni
d'esposes pijes, ni de sous porno
gràfics, no. Aquesta setmana, tot i
que ja fa dues setmanes que no
tinc res de qué escriure i no he par
lat amb ningú de futbol, voldria cen
trar-me en allò que passa a casa
nostra i que en aquest moment
desconec. Així, estimat lector, ara
és el moment de deixar de llegir
aquesta pàgina a la qual no trobarà
res de profit ni s'assabentarà de
cap novetat que puga afectar remo
tament al nostre estimat CD
Benicarló.

Si no ha fet cas del meu sugge
riment i continua llegint, no vulga
descarregar en mi la indignació que
anirà sentint al llarg d'aquestes
línies pel nul contingut informatiu ni
per les bajanades que poden apa
réixer. A partir d'aquest moment, jo
declino tota responsabilitat i ja s'a
panyarà vostè i la seua consciència
amb les conseqüències que es
puguen derivar de la lectura d'a
quest text. Efectivament, no tinc
cap notícia que faça referència a
l'equip de referència en l'àmbit del
futbol onze (que quede clar, que
després em diuen que sóc un mal
benicarlando), ni tampoc he sentit
que s'haja fet cap homenatge ni
recepció oficial als valents jugadors

text GREGORIO SEGARRA

Les seleccions comarcals benjamí
i aleví de futbol-7, patrocinades pel
programa esportiu, Tot Futbol i
+Esport, que aquest any van aconse
guir el titol de campió, per partida
doble en els torneigs celebrats el pas-

que han aconseguit mantenir-se,
amb una certa folgança, a la regio
nal preferent. Això no ho dic de
conya, perquè no fa gaires setma
nes, en aquesta mateixa secció
s'informava de la imposició a tres
regidors de l'ajuntament -tots ells
del Pp- de la insígnia de l'entitat en
reconeixement als serveis prestats
al club en el desenvolupament de
les seues tasques de govern.
Curiosament aquest acte va coinci
dir amb la moció que els va desca
valcar dels seients del govern
municipal. Per això, no haguera
costat res tornar-li la pilota i reco
nèixer la gran tasca del club degà.
En fi, què hi farem. Ja tindran el seu
homenatge quan pugen de catego
ria, que es veu que és l'objectiu del
president per a la propera tempora
da. Però com que sóc una persona
prudent i sense gaire coherència,
també comprenc que tampoc no·és
qüestió d'anar fent homenatges a
tort i a dret, i aquests reconeixe
ments s'han de fer a qui realment
ha fet els mèrits. Ja m'he embolicat.
Si a hores d'ara encara queda algú
llegint aquestes línies que s'ho faça
mirar perquè si ja no és normal que
jo puga estar escrivint aquestes
coses, més greu em sembla que
algú seguisca llegint. Això és el
segon avís. Si algú arriba al tercer
que se'n vaja directament a Sant
Boi.

Ara ja vaig a la part més heavy
d'aquesta secció. Si la setmana
passada la foto em va agafar amb
el pas canviat, aquesta setmana
espero que no. La foto que acom
panya aquest desficaci va fer parlar
molt. Potser massa. AI cap i a la fi
només és una foto de gent que va

sat mes de març a Vinaròs i La Vall
d'Uixó respectivament, van anar de
celebració el passat dissabte 21 en el
Restaurant del Club Nàutic de
Vinaròs. Els xavals, després de donar
bon compte d'un suculent esmorzar,
van tenir ocasió de confraternitzar,
jugar i recordar els millors moments
dels torneigs.

anar un dia al futbol, un pagant l'en
trada, i els altres ensenyant el seu
carnet de soci. Ningú no va entrar
de gorra. Després se'n van sentir
de tots els colors... bé, de tots els
colors no, només d'un, però se'n
van sentir moltes. Clar, un és molt
sensible i no comprén com hi ha
gent que no entén certes coses. En
acabar el partit, la primera autoritat
local va anar a felicitar l'entrenador
pel triomf aconseguit i es veu que
van tenir un canvi d'impressions
molt interessant.

Si algú va voler vore alguna cosa
més del que els he contat, va veure
fantasies perquè tothom sap i és
conscient del meu agnosticisme
polític i de la meua sequera ideolò
gica que es resumeix en una frase
molt encertada i que em defineix: jo
no combrego amb ningú, em quedo
amb les coses bones de tots. Amb
aquesta frase arriba el tercer i defi
nitiu avís, perquè si algú ha tingut la
gosadia i el poc senderi d'arribar
fins ací, que sàpiga que s'ha acabat
el que es donava, que ja m'he afar
tat d'escriure i que aquesta setma
na ja he complit amb la meua obli
gació amb aquest setmanari que
està dirigit des de la foscor per un
personatge sinistre i mal acabat .
La setmana que ve ja en parlarem,
que ja haurem entrat de ple al mes
de juny i ja se sap que a mi això de
la calor em sufoca, em fa suar i difi
culta la concentració de la meua
neurona.

Les seleccions
comarcals

se'n van de
festa

• • ••• • •• •• ••••••• ••••••• •••• •• •• •••• • •••• • • •••• ••• •• •••• • •• • • • • •• • • ••• •• •• •• • •• • • ••••
laveUdebenicarlo



~ ~ ~ ESPORTS ~ ~ ~ 8)

Dimiteix lajunta del CFBenihorl

Campionat juvenil

text C.B.BENICARLÓ

I] I C.F. Benihort va cele
brar el passat 27 de maig
una assemblea general a
la qual estaven convidats

tots els pares i familiars dels alum
nes, així com tot afeccionat al que
li pogués interessar el futbol-base.
Després de procedir el president,
Paco Salvador, a obrir la reunió, va
prendre la paraula el Secretari i
Tresorer Juan Manuel Marzal per a
exposar el balanç econòmic de la
temporada, que si bé va llançar un
petit dèficit, va justificar el mateix
per les despeses de commemora
ció del 25 aniversari de l'entitat.

No obstant, el superàvit acumu
lat d'altres exercicis encara supera
àmpliament els 6.000 euros.
Després de detallar una per una
totes les partides d'ingressos i des
peses va prendre la paraula el
Director Esportiu del club, Gregorio
Segarra, que va fer balanç de l'ac_
tuació esportiva de tots els equips
de l'entitat en aquesta temporada,
que va qualificar com "una de les
dues o tres millors en la història del
club" pel que fa a resultats i rendi
ment esportiu. Va destacar el títol
de lliga aconseguit en categoria
aleví i benjamí, així com el meritori
3r. lloc de l'equip cadet en 1a

Regional. També va felicitar als 17
monitors del club pel gran treball
realitzat i els va agrair el seu alt
grau d'identificació amb el projecte,

El dia 28 de maig a les pis
tes de Castelló va tindre lloc al
Campionat Autonómic Juvenil
amb participació d'atletes del
Baix Maestrat. Anna Delshorts
va conseguir dues Medalles de
Bronze en 100MT amb 17"85 i
en disc amb 25'88m i MP, triple
amb g'60mts .. Amb aquestes
marques ha quedat seleccio-

a pesar que, tal com va dir "a
excepció de l'entrenador del cadet,
tots els altres monitors cobren
entre 2 i 3 euros l'hora".

A continuació va prendre de nou
la paraula el President per a pre
sentar la seua dimissió i la de tota
la Junta Directiva. Dimissió anun
ciada, segons va dir, el mateix dia
que va acceptar el càrrec, quan ja
va dir que estaria durant quatre
temporades. Va convidar als assis
tents que en el cas que algú esti
gués interessat a assumir la presi
dència ho manifestés i com fora
que ningú va mostrar interès, es va
obrir un període de reflexió d'un
mes aproximadament durant el
qual qualsevol persona interessa-

nada per participar en el
Campionat d'Espanya de la
Juventud amb la Selecció
Valenciana. Adrià Badí va fer
5è amb la Javelina amb
38'OOmts RC Juv., Fran Sastre
Medalla de Bronze en Alçada
amb l'62mts i 4t en Triple amb
11'73mts i M.P.

da pugui acudir a la Junta Directiva
per a inscriure's o per a sol· licitar
qualsevol tipus d'informació que
desitge o precise.

De nou va prendre la paraula el
Director Esportiu per a detallar l'es
tat del club en quant a recursos,
humans, materials i econòmics es
refereix i es va acordar convocar
una nova reunió per al dia 30 de
juny, a les 22 h. en el saló de reu
nions de la Caixa Rural, en la qual
es procedirà a proclamar al nou
president en el cas que només
hagués una candidatura, a votar
entre les quals hagués, si fossen
més d'una, o a decidir que fer, en el
cas que no se'n presentés cap.

...................................................................................
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Per Xavi Burriel

L'ajuntament fallere
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