
PATRI ONI: Exitosa posada en funcionament
de les visites guiades nocturnes en bicicleta

La manca d'accessos al
Centre Comercial posa en

escac la seua viabilitat

Campionats d'Espanya Natació
Ferran Remolina (CNB)

Medalla de Bronze



a

~ ~ ~ EDITORIAL ~ ~ ~

Dos anys, 100 dies i ... no res
neteja del poble: no res. Teníem
ganes de major fluïdesa en el trànsi:
no res. Suposàvem una disminució
dels sorolls de les motos dels jovens:
no res. Pensàvem que farien tancar
els solars infectes que hi ha pel
poble: no res. Ens vam fer la idea
que els amos dels gossos serien
més nets: no res. Algú inclús va pen
sar en que serien respectades les
zones de vianants: no res.

El poble no se n'ha adonat de cap
canvi. Estem igual que estàvem, pit
jor, cent dies més vells i sense vies
de solució.

L'únic que hem sentin els benicar
landos ha sigut un conjunt de baja
nades que s'han tirat en cara uns
polítics contra altres. Flos menteix,
Guzman menteix, Mundo menteix,
Domingo menteix, Escuder menteix,
... Això és l'únic que hem sentit que
es diuen els uns als altres.

Ah, sí! Hem llogat terrenys per al
Ródenas

CARXOFA: per a un turista anònim i confiat que anava passejant pel
passeig que dóna al port i al passar per l'altura del camí de la mar
lIig: "Escuela de capacitación marítima", A continuació es diu per a
ell mateix a mitja veu: "Està bien esto". 1I·lús vam pensar, això fa tren
ta anys que no funciona i com escola dels mariners no sabem si ha
funcionat mai.

PANISSOLA: per a l'ajuntament en ple i en concret per a cultura i
patrimoni. Es veu que algú de l'equip de govern va dir en roda de
premsa que no sabia res de les muralles de Benicarló. Uns restau
ren ermites i aljubs assessorats per ments preclares i altres altres es
carreguen muralles i cubs (al cap i a la fi no les podem posar al
mucbe). Així farem gran el poble!

Es veu que el senyor Mundo i
comparsa van crear escola. Ja han
passat cent dies des de la moció de
censura i ben pocs fruits hem pogut
veure.

Uns ho tenien tot a punt. Tant a
punt que si duren una setmana més
no haguérem pogut reconèixer el
poble. Els altres molt bona voluntat.
Però només amb bones intencions
no es governa un poble. Pot ser que
per alts despatxos tinguen molt bons
projectes, però a això ja ens havia
acostumat el senyor Mundo. El sí, sí
ja el coneixem de fa molts anys.

El programa sembla que l'hem
oblidat. Poc recordem totes les pro
meses que van fer al benicarlandos
fa dos anys. Tot allò és història.

Ja sabem que les coses de
València poden tardar però, la reali
tat, és que esperàvem alguna cosa
al carrer que manifestara que hi
hagut un canvi a l'ajuntament.
Esperàvem que coses que no "valen
diners" canviaren.

Confiàvem en una millora en la
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100 dies i poca cosa més (1)
Un repàs als programes electorals del PSOE i Bloc. indiquen que

com a mínim s'han incomplert les promeses de PSOE i Bloc

text REDACCiÓ

(iJ
ent dies de govern munici
pal en coalició i després de
guanyar l'alcaldia per mitjà
d'una moció de censura

haurien d'haver donat per a molt. La
Veu analitza esta setmana els progra
mes electorals de PSPV i Bloc per
Benicarló amb la intenció de recordar
als nostres actuals governants les pro
meses que al maig del 2.003 van fer
als benicarlandos. És l'hora de la veri
tat, estan en el poder i toca complir.
Sense ànim de convertir-nos en la
consciència de ningú, fem un repàs als
punts més destacats. Ho fem només
perquè no obliden que ens recordem
de tot i que conservem els programes
electorals pel que puga passar. Per
això, no descartem continuar traient a
la llum aspectes bàsics de les prome
ses electorals si el consell de redacció
d'esta revista considera que són de
necessitat per als nostres lectors.

URBANISME
Els dos grups politics coincidixen a

assenyalar la necessitat de revisar el
PGOU. Encara que en ambdós pro
grames electorals es va vendre com
una necessitat encaminada a aconse
guir una ciutat més modema, la realitat
és que conselleria obligava a posar al
dia els PGOU. En ambdós casos
també es coincidia en la necessitat de
rehabilitar el nucli antic de la ciutat. A la
primera de canvi, no obstant, s'ha per
més la destrucció del que podria ser
un tram de la muralla medieval de
Benicarló. De les vivendes de protec
ció oficial que ambdós reclamaven
encara no s'ha sentit ni parlar, encara
que quan es faça, serà perquè conse
lleria obliga a partir d'ara, a reservar sòl
en els PAl per a construir-les. El PSOE
propugnava "identificar i regularitzar
els nuclis de vivendes no legalitzades".
Tots sabíem de què estaven parlant i
tot i que des de les files socialistes s'ha
anunciat un enduriment de les mesu
res sancionadores d'este tipus d'infrac
cions, encara no s'ha donat a conéixer

cap cas en què l'equip de govem haja
actuat.

L'eliminació de barreres arquitectò
niques era un altre dels punts coinci
dents en ambdós programes i si bé
quan formaven part de l'oposició es va
impulsar una moció encaminada a
suprimir els cent vint punts conflictius
existents en la ciutat, desconeixem en
data d'avui si han aconseguit acabar

amb algun d'aquests punts. Un dels
més inaccessibles, el solar que ocupa
la Fundació Compte Fibla, continua
estant en el mateix estat, malgrat els
anuncis de ràpida solució i d'haver-ho
reflectit en els programes electorals.
D'altra banda, la ciutat continua sense
una ronda de circumval'lació que des
congestione el tràfic rodat del centre

de la ciutat. Les places de pàrquing
són les mateixes, o siga, pràcticament
nul·les.

Les nostres costes són un altre dels
punts en què incidien els dos grups al
maig de 2003. Mentre que el Bloc se
centrava en el desenvolupament del
passeig litoral des del Morrongo fins a
la Ratlla del Terme, el PSOE parlava
de regeneració de la costa en general.
De fet, el primer edil ha realitzat diver
sos contactes encaminats a aconse
guir la regeneració de la costa nord i el
desenvolupament del passeig sud. Els
ciutadans esperen, en els dos anys
que els queden de govern, que qual
sevol de les dos promeses es concre
te.

MEDI AMBIENT
Dels Paratges Naturals municipals

Protegits que proclamava el PSOE no
se'n sap res. La desembocadura del
Barranquet es continua degradant,
agreujada ara un poc més per l'inici de
les obres de substitució del pont. La
d'Aiguaoliva continua sense que se
n'haja dit res. Els veïns del nord hi van
començar a edificar i ningú va dema
nar un poc de respecte per a una de
les poques zones humides que ens
queden, malgrat que el Bloc demana
va en el seu programa la declaració
d'lnterés Ecològic per a aquesta zona.
Sí que s'ha creat la regidoria de Medi
Ambient, propugnada per ambdós
grups, però les zones verdes de la ciu-
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~ ~ ~ EL TEMA ~ ~ ~

Falien totes les àrees
ve de la pàgina anterior

tat continuen sent les mateixes. D'altra
banda, poc es pot fer per a fomentar l'ús
de la bicicleta si no es millora el caos
urbanístic en què viu sumida la ciutat. A
ningú se li ha ocorregut imposar san
cions exemplars per portar només un
xiquet per cotxe al col·legi ? Tal vegada
seria una bona manera de reduir la con
taminació atmosfèrica i de pas, aconse
guir racionalitzar el tràfic.

De la depuradora, encara no en tenim
notícies. La Trobada Solar se'ns n'ha
anat a Granada, tot i que el Bloc sugge
ria proposar Benicarló com a seu perma
nent. El fem es continua acumulant pels
cantons.

PARTICIPACiÓ CIUTADANA
On està el Fòrum de Participació
Ciutadana? Per què no tenen encara
reglament? Hem complit amb els passos
previs, com l'adhesió a la Carta
d'Aalborg, s'han realitzat els primers con
tactes amb els ciutadans per a posar en
marxa el Fòrum, però el procés porta en
marxa més de dos anys i encara no ha
donat els seus fruits. Ni reglament ni
fòrum. Parlen massa els ciutadans? Cal
recordar que un dels punts del decàleg
del Bloc en el seu programa electoral era
"compartir el govern de la ciutat amb tots
els benicarlandos" i el seu lema de cam
panya "entre tots".

DONA
En el seu programa electoral, el PSOE
dedicava tot un capítol a parlar de les
dones. Pretenia impulsar, per exemple,
un Consell Municipal de la Dona, com a
òrgan de participació de la dona en la
política de la ciutat. Aquesta mesura no
s'ha arribat a posar en marxa, com tam
poc ho han fet els plans d'igualtat que
s'havien de desenvolupar en col·labora
ció amb les associacions de dones que
existixen a Benicarló. No coneixem cap
"Pla Integral contra la violència de gène
re", malgrat que el nombre de casos con
tinua augmentant en la ciutat. lles dones
continuen buscant com poden treball,
perquè no s'han desenvolupat progra
mes d'inserció laboral.

JOVES
"La juventud baila" era el títol d'un

famós programa de televisió. Quelcom
paregut van haver de pensar els nostres

governants quan van redactar els seus
programes electorals i van decidir dedi
car sengles apartats a la gent jove. No
obstant, encara no tenim un consell de
Joventut, ni el casal de jóvens, ni viven
des per a ells, ni un programa d'activitats
noctumes de cap de setmana... L'UJI,
d'altra banda, s'estima més continuar tre
ballant amb els nostres veïns del nord
per a implantar-se en aquella ciutat. Els
jóvens benicarlandos hauran de conti
nuar suportant la paupèrrima xarxa de
comunicació i pagant per utilitzar-la si
volen estudiar una carrera universitària o
per realitzar qualsevol tipus d'activitat. El
nostre consistori encara no ha posat en
marxa campanyes efectives de preven
ció de drogodependències, sexe, etc. I
parlant d'educació, els col·legis i instituts
de Benicarló seguixen com estaven. En
el Ródenas, amb els alumnes en barra
cons. Els pares que treballen, sense
l'ampliació de l'horari d'obertura dels cen
tres escolars i els alumnes del
Coromines, rebent formació al centre del
SERVEF perquè al seu no hi ha espai.

SANITAT
El mateix centre de salut i amb els matei
xos problemes d'atenció. Hem arribat a
les mil vuit-centes cartilles per metge,
quan conselleria recomana no sobrepas
sar la ràtio de mil cinc-centes. Diuen que
fa pocs dies que van rebre notícies sobre
el punt en què es troba el projecte del
nou centre de salut. Abans, pareix, no
s'hi havien interessat. Mentrestant, els
pacients continuen suportant intermina
bles llistes d'espera cada vegada que es
posen malalts i havent d'acudir a

l'Hospital de Vinaròs a rebre atenció dels
especialistes, perquè no s'ha aconseguit
que presten servei en la ciutat, com era
intenció dels dos grups. En el polígon
industrial, no han sentit ni parlar del cen
tre d'atenció de primers auxilis que pro
posava el PSOE. Tampoc hi ha una uni
tat d'atenció a les víctimes de maltracta
ments.

INDÚSTRIA
La indústria a Benicarló continua en el
mateix punt. Ni s'ha sentit parlar de l'am
pliació i millora del polígon industrial, ni
les energies netes han entrat de ple en
les nostres indústries gràcies a l'impuls
del consistori, ni s'ha creat una zona d'a
parcament de vehicles grans, que conti
nuen ocupant tres àrees de la ciutat. La
recuperació dels oficis tradicionals que
propugnava el Bloc seguix sense realit
zar-se, principalment perquè no s'han
afavorit mecanismes que ajuden a això.
El consistori no ha demanat la implanta
ció d'una Escola Taller en la ciutat.

FESTES
Hi ha festes tradicionals en la ciutat a les
quals se seguix sense donar el suport i la
publicitat suficient. La passada setmana,
sense anar més lluny, se celebraven en
el carrer Pubill. Esta setmana ho faran
els veïns del carrer del Carme. En amb
dós casos, es tracta de les festes de
carrer més antigues de la ciutat, a les
quals no es dóna publicitat convenient
ment. La plantà d'una falla municipal,
creada i realitzada pels alumnes d'una
Escola d'Arts i Oficis que propugnava el
Bloc, continua sent una entelèquia.

SERVEIS
Hom segueix detectant que les conduc
tes incíviques de la gent respecte a l'ús
del mobiliari urbà continua en la mateixa
línia de menyspreu de sempre.
Campanyes de conscienciació i/o
repressió encara no s'han vist per enlloc.

El personal continua llençant les
escombraries a l'hora que li ve de gust,
les papereres en molts casos no són
més que un ornament sobre les voreres.
Les zones de vianants segueixen sent
terreny d'impunitat per a ciclomotors amb
usuari amb i sense casc.

....................................................................................
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La Diputació restaura la patrona
text NATÀLIA SANZ

L
a imatge de la Mare de
Déu del Mar, patrona de
Benicarló, ha abandonat
la ciutat per a ser restau-

rada pel Servici de Restauració de
la Diputació de Castelló. L'obra d'art
més antiga que es conserva en la
ciutat entrarà en els tallers per a ser
restaurada íntegrament donat el
mal estat de conservació que pre
senta. "Fins ara s'havia demanat en
diverses ocasions i mai ha pogut
ser", explica José Luis Guzman,
regidor de Cultura, que ha mostrat
la seua satisfacció per la rehabilita
ció de la talla.
El titular de Cultura assegura que
"és una obra molt valuosa del segle
XIII i és per a estar molt contents
l'haver aconseguit que per fi es res
taure". La imatge, molt degradada,
ha sigut objecte d'un minuciós infor
me tècnic previ als treballs de recu
peració redactat per Joaquín Iturat,
secretari de la Delegació de
Patrimoni Cultural del Bisbat de

Tortosa, a la diòcesi de la qual per
tany Benicarló. Els treballs aniran
encaminats a la desinsectació de la
peça, atacada per insectes xilòfags,
eliminació de peces posteriors al
segle XIII, restitució de peces fal
tants i reintegració de la policromia
original.
La talla gòtica rep culte en l'església
de Sant Pere i el seu estat de con
servació s'ha anat degradant perillo
sament al llarg del temps, sense

que fins al moment s'haja realitzat
cap intervenció de conservació
sobre ella. Es tracta d'una Mare de
Déu, datada en el segle XIII amb
afegits del segle XVIII, que en ori
gen tenia el Xiquet assentat sobre
els seus genolls, dins de la tradició
gòtica que inunda el territori valen
cià d'este tipus d'imatges. La tradi
ció compte que va ser Jaume I, des
prés de conquistar la ciutat, qui la va
donar a la ciutat.

Més retard a1nb el Centre de Salut
El conseller de Sanitat,

Vicente Rambla, ha acusat a l'e
quip de govern de Benicarló de
ralentitzar els tràmits per a la
construcció del nou centre de
salut en la localitat. Rambla s'ha
referit a la visita que va realitzar
als terrenys quan a Benicarló
governava el Partit Popular i
assegura que "l'ajuntament esta
va fent els tràmits". No obstant,
ha afirmat que l'actual equip de
govern, presidit pel socialista
Enric Escuder, "ha parat la comu
nicació amb la conselleria". El
conseller ha recordat que el seu
departament "està en disposició
de traure a licitació el centre de
salut" i ha certificat que la conse
lleria ja té redactat el Plans
Especial. L'únic tràmit pendent
que resta per omplir és l'entrega

dels terrenys per part del consis
tori, que encara no s'ha realitzat.

Utiliano Martínez, regidor
d'Urbanisme, ha confirmat que
l'ajuntament de Benicarló encara
no és propietari dels terrenys en
què s'ubicarà el nou centre de
salut. "S'està negociant per a
aconseguir la cessió real dels
terrenys, que encara no existix",
per les reticències d'un dels pro
pietaris, ha explicat. Martínez va
lamentar que les conselleries
"s'hagen tornat molt pesats", en
referència als tràmits que han
requerit al consistori i que passen
per la busca de terrenys per a la
construcció del pàrquing del cen
tre. En un primer moment, va
detallar, l'aparcament es va dis
senyar en el subsòl de l'edifici,
però conselleria ha assenyalat

que en este lloc no és possible la
seua ubicació. D'altra banda, el
consistori ha començat a tramitar
el canvi de servitud de les ins
tal·lacions i conduccions que
estarien afectades per la cons
trucció, atenent al requeriment
que ha fet l'administració autonò
mica a este respecte. L'edil
d'Urbanisme ha lamentat que
estos requeriments "s'hagen fet
fa només cinc dies", desdient les
acusacions de Rambla.

..................................................................................
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El Benicarló 'underground'
text LA COLLA DE TAFANERS

"Todos a una, como en
Fuenteovejuna". Es veu que la
campanya del regidor de cultura
Guzman, per a captar més turis
tes, només castellans, encetada
amb la cartelleria de la programa
ció cultural, també té continuïtat,
en la regidoria de Turisme i la de
Serveis Municipals. Ara, també
exclusivament, per als turistes bri
tànics, els han pintat al terra, al
costat de la parança d'Informació i
Turisme, tres aparcaments amb
lletres ben grosses "Tourist-info".
La resta de mortals que ni parlen
la llengua de Cervantes ni la brità
nica de Churchill, ja ens podem

· quedar a casa, no?
I parlant de turistes. Com un

turista més, morenet ell, el nostre
"alcalde", el nostre Jaime Mundo,
estava a la festa que va donar
Fabra a la seua residència de les
Platgetes. No, no ens hem tornat
bojos els tafaners, el nostre exal
calde l'han reconvertit una altra
vegada en alcalde. Primer va ser
al web de les Corts (on continua
amb el seu vitalici càrrec), i ara al
diari segons informava El País de

· dissabte passat, l'alcalde Mundo
va ser vist en l'anomenada festa.
Sembla que estem davant una
campanya per retornar-lo a la pol
trona, "cual Ave Fènix que resurge
de las cenizas".

Els tafaners encara que d'açò
de les resurreccions no n'entenen
massa, comencen a comprendre
el perquè de tot plegat: Mundo

torna a sonar. Segons vam poder
tafanejar, i de valent, les nostres
fonts ben informades ens van
assegurar que a l'última assem
blea del PP benicarlando, hi havia
tants candidats que podien fer fins
a cinc llistes. Suposem que deuen
conèixer la dita "divideix i vence
ràs". Enteneu per què Mundo
torna a sonar a les travesses?

Als tafaners això dels plens no
ens agrada massa, però, de tan,t
en tant, ens passem per la casa
gran per a gaudir d'una vetllada
política i assabentar-nos de com
treballen els que han de guiar el
nostre destí com a poble.
Lamentablement, si no canvien
les coses, no tornarem més. Allò
de la discussió política, dura,
tensa, fins i tot divertida, però
sense faltar, típica d'altres legisla
tures, sembla haver arribat a la
seua fi. Ara prima l'ínsult, la des
qualificació i les males maneres. A
tots els caldria algun curset d'ur
banitat. Recomanem al respecte
qualsevol dels tractadets de l'ínclit
i propapers de Salamanca Alfonso
Usía.

I per cert, al regidor d'urbanis-

me també li caldria un altre curset,
però de l'ídem. No es pot ser tant
trompinot i dir que no sabien que a
Benicarló, en la zona on abans hi
era el Capitol i ara tenim el forat
de la discòrdia, hi havia una mura
lla. Tota "la volta" estava emmura
llada i, a banda dels vestigis,
sobradament coneguts i catalo
gats, l'ajuntament també té tèc
nics que assessoren. O no? La
ignorància no eximeix de respon
sabilitat! A ningú.

Els tafaners que tot ho mirem i
escoltem i si no preguntem, hem
descobert un aparell fantàstic que
pot solucionar el problema de la
vigilància en algunes àrees que
estan deixades de la mà de Déu a
la nostra ciutat. Obres il· legals
(que se'n fan un fum), aparca
ments incorrectes (que se'n fan un
fum, fins i tot vam veure un muni
cipal a la rotonda de les monges
aparcant malament, quin exem
ple), abocaments iHegals (que
també se'n fan un fum), i així "un
fum" d'allò que siga susceptible de
ser vigilat per un ull, poden ser vis
tes via satèl·lit per internet. I ja no
cal demanar-ho als americans,
entreu a la plana,
maps.google.com, i ho entendreu.
I si ens apureu amb el comptador
d'oliveres que era el "sigmap"
espanyol, també a internet, ho
podreu arrodonir. Només caldrà
canviar oliveres per cotxes. O una
altra cosa!

El proper dissabte dia 16, a
partir de les 22 hores, se cele
bra a la nostra ciutat el XVI
Festival de Bandes, en el que
participen la Unión Musical
d'Onda, la Unión Musical de
Sueras i l'Associació Musical
Ciutat de Benicarló. Els con
certs tindran lloc a la plaça de
l'ajuntament.

· .
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Escriure el desig
~~JOSEPMANUELSANABDÓN

RAMON GUILLEM. A foc lent. Edicions Bromera.
Alzira. 2004. 130 pàgs.

Ramon Guillen és un dels
poetes valencians més interes
sants del moment, però de tant
en tant fa incursions en el món
narratiu; fins ara li coneixíem un
dietari, i un llibre de contes. Amb
A foc lent fa el seu debut en el
camp de la novel'la, i ho fa amb
bon peu, ja que va ser premiada
amb el premi de literatura eròti
ca de la Vall d'Albiada 2004.

El personatge narrador és un
escriptor que passa per un perí
ode de crisi creativa, fins que
coneix una xica que treballa en
una llibreria i naix entre ells una
poderosa història d'amor. Les
relacions íntimes entre ells sem
pre estaran en relació amb un
element cultural; una peça de
música clàssica, la visió d'una
pel'lícula, un quadre o d'una
fotografia seran referències que

despertaran el desig dels personatges. És també
ocasió per a que l'autor aprofite la veu del narrador
per a fer valoracions de les diverses arts que hi apa
reixen i comente els seus gustos en matèria de

música, cinema o pintura.
I si eros està present, també

ho està tànatos quan la mort
ronda a la protagonista després
d'un accident automobilístic i el
sentiment de por per l'absència
definitiva de l'estimada s'apodera
del protagonista.

L'ofici de poeta de Ramon
Guillem es fa patent al llarg de
tota la novel'la, escrita en un llen
guatge quasi sempre molt líric i
farcit de brillants metàfores.
També desprèn de vegades una
subtil ironia i fa l'ullet al món lite
rari valencià.

La novel'la, com correspon a
un llibre de gènere eròtic, abunda
en escenes d'alta temperatura,
però segurament el més interes
sant és la relació que s'estableix
entre la creació artística i el
desig.

Curs d'estiu de clarinet
Durant els passats dies 4 al 8

de juliol l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" ha organitzat
un curs de clarinet dirigit als seus
músics i ampliat a altres clarinetis
tes de la comarca. El professor
convidat ha sigut Josep Vicent
Arnau, concertiste, catedràtic de
clarinet al Conservatori de
Tarragona, director de la Coral
Polifònica Benicarlanda i col.labo
rador habitual de la Banda "Ciutat
de Benicarló", on va iniciar els
seus estudis i agrupació de la que
va formar part durant molts anys.
El curs ha sigut tot un èxit de par
ticipació i els alumnes han enriquit
la seua formació amb tècniques
de respiració, articulació, tècnica i
interpretació complementades
amb un repertori musical molt
divers i engrescador. L'audició fi
de curs es va realitzar el diven-

dres 8 de juliol a les 19,30 h í tots
coincidiren en la importància de
comptar amb l'ajud de grans
músics benicarlandos que partici
pen com es el cas de Josvi, o

altres, amb la millora del rendi
ment musical de les diferents sec
cions de la nostra Banda de
Música.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Sequera climàtica a 30 dejuny
text INSTITUT METEOROLOGIA

Durant el mes de juny de 2005
la precipitació mitjana estimada
al País Valencià ha estat aproxi
madament la meitat del que es
considera normal en aquest mes
(un 45% inferior a la mitjana de
juny). Aquestes precipitacions
s'han concentrat sobretot en l'in
terior de la meitat Nord de la
Comunitat i han estat produïdes
per fenòmens tormentosos gene
rats sobretot per inestabilitat ter
modinàmica. En la província
d'Alacant la precipitació mitja dis
tingida ha estat un 71 % inferior al
normal, a València el 34% inferior
i a Castelló el 41 %. Només les
comarques del Racó d'Ademús i
Els Serrans han recollit una pre
cipitació superior al que es consi
dera normal al juny. En l'acumu
lat dels últims 10 mesos, des del
1 de setembre de 2004 fins al 30
de juny de 2005 (any agrícola o

hidrometeorològic), la precipita
ció mitjana estimada ha estat un
30% inferior a la normal. Per
comarques, les precipitacions
han estat molt irregularment dis'"
tribuïdes, encara que totes roma
nen en dèficit, excepte El
Comtat, amb un superàvit distin
git del 27% en aquests 10

mesos. En aquesta comarca es
troba la localitat amb major preci
pitació acumulada que és
Almudaina amb 1170 11m2 en
aquests 10 mesos. El major dèfi
cit està en les comarques del
Nord de Castelló, especialment
en el Baix Maestrat, on s'estima
que la precipitació registrada en
aquest any agrícola ha estat el
50% del que es considera normal
i en el Sud d'Alacant, especial
ment a L'Alacantí, on ha estat un
46% inferiors al normal. El punt
de menys precipitació enregistra
da en aquest període ha estat
l'Embassament de Amadorio
amb 115 11m2. És a dir, en poc
més de 20 km. en línia recta es
troben les dues estacions amb
major i menor precipitació acu
mulada en aquests 10 mesos,
amb un volum de precipitació
registrat a Almudaina 10 vega
des superior al de l'embassa
ment de Amadorio.

Tolito
L'interés per l'especulació entom al futur ha sigut una

constant al llarg de la història de la humanitat. La necessitat
de seguretat i la preocupació per la incertesa dels esdeve
niments a viure han provocat tot tipus d'iniciatives per tal
d'esbrinar allò que ens succeirà. Des d'enigmàtics profetes

, a l'estil de Nostradamus a il.iustres visionaris com el Juli
Verne, filosofies de la salvació pel patiment o teories políti-

• ques omnipotents amb la pretensió de liquidar el mal terre-
• nal. Pitonisses i bruixots tampoc han deixat mai d'anticipar

les grans temàtiques còsmiques de l'home en la terra: amor,
I salut i feina. El més enllà ens el garantiren sempre les gran

religions i els seus paradisos inesgotables.
A la dècada dels setanta, l'espectacularitat dels avanços

científics i la febra del desenvolupament econòmic posaren

de moda el tema dels viatges al futur, principalment els rela
cionats amb l'any 2000. Qualsevol benicarlando somiava
amb aquesta data avui obsoleta llavors cibemètica. Fets
impossibles avui, aleshores es pensaren viables.
Imaginaren menús de vitamines comprimides i pastilles efer
vescents per a la sapiència.

Intel.ligència artificial i cervells biònics de precisió robòti
ca alliberarien els humans del treball, sancionant la fi de la
lluita de classes. Els vestits brillarien com el paper d'alumini
i veuríem persones propulsades a motor surant per la torre
dels collons. Les comunicacions es farien per telepatia i
sense distàncies. Res d'incòmodes mòbils. Les teletrans
portacions ràpides i senzilles al llarg del planeta convertirien
la nacional 340 en una ruta turística de la prehistòria per a
major glòria del producte interior brut valencià. Un projecte
sense cap ni,peus però moltmillor.que un tristdesdoblament
i, a l'hora de la veritat, igualment pura ciència ficció.
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Demanen més metges
L'ajuntament de Benicarló ha

fet front comú amb el Centre de
Salut per a demanar a la conselle
ria de Sanitat que destine un nou
metge a la ciutat. Ma Josep Arayo,
regidora de Benestar Social, ha
explicat que durant les conversa
cions mantingudes amb el director
del Centre, Alejandro Suay "ens
va demanar que li ajudàrem a
aconseguir que conselleria desti
ne un nou metge permanent al
centre". En estos moments, cada
metge atén a Benicarló una mitja
na de cartilles que oscil·la "entre
mil vuit-centes i dos mil", quan
conselleria recomana que "no se
superen els mil cinc-cents
pacients per metge". Als adscrits
a cada facultatiu cal afegir la
població flotant immigrant, que no

es troba comptabilitzada en les
xifres fixes que manegen els met
ges. La situació en el centre de
salut de Benicarló ha arribat a tal

Carta

extrem, que els facultatius estan
realitzant guàrdies cada sis o set
dies. L'endemà, com és preceptiu,
disfruten d'una jornada de des
cans, per la qual cosa quan tornen
a incorporar-se al seu lloc de tre
ball, els pacients s'acumulen en
les llistes d'espera.

El reforç sanitari que
l'Administració autonòmica ha
destinat a Benicarló per a este
estiu no ha aconseguit reduir els
problemes que s'arrosseguen.
"Estem moderadament satisfets
perquè han complit la seua parau
la i tenim quatre metges de reforç",
diu Arayo, encara que ha recordat
que un d'ells ja presta els seus
serveis al llarg de l'hivern a
Benicarló.

Després de molt temps d'absència, diumenge
passat vaig anar a la platja nord de Peníscola.
Sorprès vaig poder comprovar com els missatges
habituals de "s'ha perdut un nen ... " i similars, eren
tots anunciats amb profusió d'idiomes. Estaven tots
els que havien d'estar, menys un: el nostre. Com
s'explica que els nostres dirigents tinguin el morro

de polemitzar sobre una llengua, que ni parlen ni
respecten, amb altres dirigents, que mai permetrien
que en una platja del seu país s'anunciés, el que
siga, en quatre idiomes sense que el seu, es diga
com es diga, estigui entre ells? No, si al final tindrà
raó Marc Antoni.

G.S.

-------------------------------------------------,
'ERE BAUSÀ, J.COS, EL
RIEL, NATAllA SANZ, EL
) LLUCH, RAMON PARis,
)LITO, JORDI MAURA, G.
SPIERRE I EL SAMARUC
llA SANZ I THE CAPTAIN

Administració, subscripcions i publicitat!
964.82.84.68

DissenyI © COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legall CS-193-2004

Imprimeixi GRÈVOL.
SANT BLAI N. 2 12580 Benicarló

La Veu respecta la llibertat d'expressió. La responsabilitat :
de les opinions és de qui signa l'escrit. La Veu es reserva
el dret d'acurçar els textos que sobrepassen les 20 línies. I

Els articles hauran d'anar signats amb nom, adreça i I
número de DNI, encara que podran aparèixer amb pseu- I

dònim. I
I

-------------------------------------------------~



~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

El riu subterrani a Sant Jordi (2)

--

~
Per aquestes terres, per a trobar el lloc més
adient on fer un pou, es crida un saurí. Aquesta
tècnica tradicional i no científica de recerca
d'aigües subterrànies s'anomena radiestèsia.

El saurí, amb una vareta vegetal o un pèndol, és capaç
de trobar el "riu" o la "vena" d'aigua. Es diu que "posse
eixen percepció extrasenso-
rial". AI camp els èxits dels
saurís són freqüents, però
aquests no superen el pur
atzar quan es fan proves en
condicions controlades, per
exemple amb canonades sote
rrades amb aigua. Segons la
radiestèsia, l'aigua subterrània
flueix per fissures naturals més
o menys amples a mode de
xarxa fluvial del subsòl. La
hidrogeologia és la ciència
que estudia les aigües subte
rrànies; postula que les aigües
infiltrades a la superfície conti
nental flueixen, formant part
del cicle hidrològic, pels aqüí
fers. Aquests són roques poro
ses o fissurades que tenen i
deixen circular aigua pel seu
interior. Poden ser de gran extensió i açò explicaria l'èxit
dels saurís al camp.

La unitat de les aigües superficials i subterrànies al
cicle hidrològic fou descoberta per la ciència al segle
XVIII, però el seu reconeixement legal no arribà fins la
llei d'aigües 29/1985 del govern socialista de Felipe
Gonzàlez. Abans, sols les aigües superficials de rius i
llacs eren domini públic hidràulic, les subterrànies que
eren propietat de l'amo del pou. Cal recordar que
Alianza Popular s'oposà a la llei. Necessàriament, els
consums d'aigües subterrànies dels projectes urbanís
tics de Sant Jordi han de ser permesos per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El terme de Sant Jordi s'inclou a l'aqüífer Maestrat,
unitat hidrogeològica que s'estén des de les terres de
l'Aragó fins les planes costaneres de Benicarló i
Orpesa. Està format per calcàries en gruixos d'uns 700
metres, plegades i fracturades i amb capes impermea
bles intercalades; aquesta complexitat podria explicar
les diferències de profunditats i cabals dels pous.
Segons les dades del Pla Hidrològic del Xúquer (1997),
l'aqüífer Maestrat té unes entrades anuals de 310 Hm3,
per infiltració de la pluja (87%) i aportacions laterals de
l'aqüífer Mosqueruela (13%). Les sortides es repartirien
entre un 17 Hm3 de bombeig de pous (6%), uns 44
Hm3 (14%) d'aportacions als aqüífers de les planes lito
rals -40 Hm3 a la de Vinaròs-Peníscola- i 250 Hm3
(80%) que sortiren a la mar per la Serra d'lrta, les Fonts
d'Alcossebre i la Gola del Prat de Peníscola; aquesta
darrera xifra és posada en dubte pel professor de la UJI
Ignacio Morell que apunta uns 64 Hm3 com quantitat
més real. La Plana de Vinaròs -Peníscola té unes entra-

des a l'aqüífer de 15 Hm3 per infiltració de pluja i 40
Hm3 transferits subterràniament de l'aqüífer Maestrat.
Resumint, molt més de la meitat de les aigües que
bevem o amb les que reguem els camps provenen de
l'aqüífer Maestrat.

Segons diversos estudis, l'aqüífer de la Plana Vinaròs
- Peníscola té certes àrees
salinitzades, en concret les
zones al voltant de les pobla
cions de Vinaròs i Benicarló.
La sobreexplotació de l'aqüífer
fa augmentar la profunditat de
les aigües al seu interior (nivell
freàtic), per sota del nivell de la
mar. Així, per gravetat, l'aigua
de la mar penetra dins de l'a
qüífer i es mescla amb l'aigua
dolça. Molts pous situats entre
la costa i la N-340 presenten
cert grau de salinització.

L'any passat, la Generalitat
Valenciana declarà els termes
municipals de Peníscola,
Vinaròs i Benicarló zones vul
nerables a la contaminació per
nitrats de les seves aigües; són
vulnerables aquelles on la con

centració de nitrats supera els 50 mil'ligrams per litre.
Les causes serien un ús excessiu dels adobs mineral
agrícoles a les terres de regadiu.

La davallada dels nivells freàtics i l'increment de la
salinització i de la contaminació per nitrats de les aigües
subterrànies de l'aqüífer costaner s'agreugen quan s'in
crementa el bombeig, però també si baixen les aporta
cions des de l'aqüífer Maestrat. El projecte de
Terrazahar Golf&Ressort a la Tossa constava d'un camp
de golf i d'urbanització més hotels, amb una extensió
total de 150 hectàrees. El consum d'aigua potable espe
rat era d'uns 2,25 Hm3 per any i 0,4 Hm3 pel camp de
golf. El tres complexos urbanístics projectats al terme de
Sant Jordi, dos d'ells amb camp de golf, pretenen urba
nitzar 420 hectàrees. Si considerem les dades de
Terrazahar, la despesa màxima anual podria estar al vol
tant de 6 Hm3 , que deixarien d'entrar a l'aqüífer de la
Plana Vinaròs - Peníscola.

Dels 1050 Hm3 de l'anul'lat transvasament, 20 Hm3
es quedaven a les nostres comarques. Es defensable,
com encara fa el govern valencià, demanar l'aigua-de
l'Ebre quan els seus consellers i alcaldes afavoreixen
projectes urbanístics i camps de golf a expenses d'aqüí
fers ja sobreexplotats? Segons Pedro Arrojo, president
de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, allò més soste
nible és deixar part de l'aigua subterrània com reserva
estratègica per a les èpoques de sequera.

A Sant Jordi, no hi ha cap riu subterrani, sí un aqüífer
calcari amb aigües subterrànies que van cap a la mar.
La seva sobreexplotació pot tenir conseqüències negati
ves pels aqüífers litorals.

Pere Bausà

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 492

text EL LECTOR

11 mi ja em passa el
~ mateix que a

Robespierre: calor i
embotiment.

Efectivament, a l'igual que la set
mana passada, no vaig gaire
sobrat de ganes de fer res. Per
això vaig a posar-me a escriure
perquè si m'aturo una estoneta ja
no podré fer res i encara serà pit
jor. Això de voler estar a diferents
llocs alhora em té en un cert estat
angoixant que ja veurem com s'a
cabarà.

Diuen a la portada que perillen
les restes de les muralles. Però
Benicarló tenia muralles? Això sí
que és un descobriment. Es veu
que aquest descobriment ens ha
agafat a tots amb els pixats al
ventre. Muralles! Ara comprenc
com l'anterior regidor de cultura,
amb tot el que va treballar no va
pensar a fer el Catàleg de Béns i
Espais Protegits. També com
prenc que es deixés assessorar
per tal de perpetrar una memora
ble restauració als aljubs del nos
tre terme. Com que ningú no
sabia que fa tres centenars d'anys
hi havia unes muralles, l'ajunta
ment no va previndre un períme
tre de protecció arqueològic del
nucli antic. Per això tot allò que
fins ara s'havia trobat per la matei
xa zona es va tornar a tapar i ací
no ha passat res. Això sí que és
una bona explicació i una raó de
pes per tancar l'assumpte. Ara els
historiadors i els arqueòlegs ja
poden treballar amb el fet consta
tat de l'existència de les muralles.

Ara els polítics i els tècnics ja
poden començar a protegir el nos
tre patrimoni històric. Tot allò que
abans només eren hipòtesis, ara
són fets reals i constatables. Uf,
quin descans! Si algú pensava
que la volta té aquest traçat per
què algun alcalde va tenir el capri
ci de passejar-s'hi, ja pot comen
çar a plantejar-se un altre motiu...
Quines coses té la vida!

Quan llegeixo les coses que
van passar al ple, no sé què fer.
Allà tothom diu coses i més
coses, a veure qui la diu més
grossa. No entenc per què l'oposi
ció diu les coses que diu. No
entenc per què se'ls critica tant.
És ben cert que van treballar molt.
Catorze anys. Ara resulta que
quan anaven a rematar la feina
els fan fora del govern municipal.
Flos critica la cessió dels terrenys
per a la construcció del nou
col'legi quan ells volien expropiar
directament sense pressupost i
sense haver parlat amb els pro
pietaris. Ja ho vaig dir fa unes set
manes: que el senyor Flos no
parle tant sobre aquest tema per
què de tant que li creixerà el nas
farà mal al regidor que té al
davant. Es veu que no en van tin
dre prou de "no informar correcta
ment" els pares que ara volen
engalipar tot el poble.

Els tafaners, com sempre, van
fent amics a dojo. Que si l'afecció
del futbol sala, que si un altre set
manari que es fa al poble del cos
tat... Si segueixen així la nòmina
d'amistats dels tafaners no tindrà
fons.

No cal dir que comprenc per
fectament Robespierre, així puc

omplir una alta línia i ja em queda
menys per arribar al final.

Es veu que aquesta gent del
parc eòlic no s'ha deixat intimidar
per les signatures arreplegades i
segueixen endavant amb el seu
projecte. L'única cosa que tinc
clara al respecte és que l'impacte
visual serà gairebé imperceptible.

Platja del Morrongo: bandera
blava, guarderia, dutxes, renta
peus, Creu Roja, platja accessi
ble, quatre coliformes... A mi no
m'afecta perquè jo no penso anar
mai a aquesta platja. Segur que si
vaig, m'engoliré algun dels quatre
coliformes que diuen que suren
per l'aigua. A més a més Pepito el
Polero ja s'ha jubilat.

No entenc com Pere Bausà pot
tirar per terra el gran descobri
ment que ha fet Tena l "el bene
factor". Sí senyor, Tena ha trobat
un riu soterrat. Un riu que és seu,
del seu poble. Aquesta mena de
troballa només és comparable
amb el descobriment de les fonts
del Nil. Que li facen un monu
ment, home. I que a Pere Bausà
el cremen a la foguera dels heret
ges.

San Abdón va anar al poble del
costat a vore -i sentir- a Serrat. El
concert comença abans d'hora i
es perd una part del mateix.
Manca de formalitat. Que li tornen
els diners.

Us en heu adonat de la posa de
l'alcalde de Peníscola a la foto de
la pàgina catorze? Impressionant.
Aquest xicot farà carrera.
L'ESPIFIADA DE LA SETMANA
No seria millor "de posar i treure"
que "de trau i posa". Només és
una opinió.

-

10 anys
sent la veu de tot un poble

....................................................................................
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Crònica surrealista N-340
text RAÜL BURRIEL

1 de juliol. Aquesta vesprada
les Corts Valencianes, reunides al
Palau de Benicarló a la ciutat de
València, voten la proposta d'es
tatut d'autonomia pactada pels
dos partits majoritàriament majori
taris del País Valencià. L'estatutet
del PPSOE, li han dit alguns. Com
ja sabeu, eixe dia començaven
les rebaixes, a les Corts i al Corte
Inglés.

A les 18.30 hi ha convocada
una concentració a la Plaça de la
Mare de Deu, a uns cent metres
de la seu de les Corts, per a pro
testar contra aquest estatut de
mínims que oblida i abandona
moltes reivindicacions històriques
que no va poder incorporar l'esta
tut del 83, i que ja he comentat en
aquesta revista en altres
moments. Cenyim-nos a la cròni
ca del dia.

A les 14h, un cop acabada la
meua jornada laboral de pseudo
funcionari amb reducció de jorna
da estival inclosa, em dirigisc a
Sagunt per tal de trobar-me amb
la colleta de conspiradors nacio
nalistes-valencianistes amb els
que tinc l'intenció d'arribar-me a la
manifestació anti-estatutet.

A les 15h. degustem un arros
set mariner elaborat per l'amfitrió
de la casa. En mostra d'agraïment
li escurem els plats i preparem
cafè. Desprès de la migdiada, i
amb un important retard sobre
l'horari previst, a les 17.40h
posem rumb a València. Em sem
bla que arribarem els últims.

Efectivament, avançant-se
sobre l'horari habitual i fins i tot a
la Policia Nacional, que encara no
ha posat les barreres entre la
Plaça de la Mare de Deu i el
Palau de Benicarló, els grupus
cles nacionalistes-catalanistes
(una dotzena de personatges)
s'apleguen front les Corts sobre
les 18h. Porra en ma, els blaus
els omplen d'ídems i en detenen

Irreflexions
e

alguns per no voler identificar-se.
Són els màrtirs de la jornada.

Sempre puntuals però a desho
ra, a les 18.30 arriben grupuscles
propers al Bloc a la Plaça de la
Mare de Déu. Han estat puntuals
però s'han trobat que Maulets i
companyia els han pres la prime
ra fila i la pali - que ja ha alçat la
barrera - no els deixa passar.
Protesten i per parlar els identifi
quen a tots.

18.45h. Finalment, "excursió
en la que m'incloc arriba al lloc
dels fets. Ens trobem amb la
situació que he exposat unes
línies més amunt. I a més se'ns
ha afegit, a prop nostre - però
marcant una separació evident 
un grup d'ex de les joventuts
d'Unió Valenciana amb unes bla
veres amb una estrella roja en
mig del blau (el que hi ha que
vare!). Els amics diuen que no
s'ajunten amb nosaltres si no lle
vem una pancarta amb l'expres
sió "País Valencià". Finalment,
desprès de certes negociacions
es retira la pancarta i s'ajunten els
dos grups. Ara si que fem bulto,
pot ser som vint persones. Els del
Bloc criden "País Valencià, lliure i
sobirà", mentre els ex-blaveros
bramen "Nació Valenciana, lliure i
sobirana". De nou s'enceten
negociacions per a cridar la
mateixa cosa, culminant aquestes
en el lema "Aquest estatut és una
vergonya".

Acabant, desprès de quedar
nos afònics i tindre que escoltar a
un dels policies dir-nos "a mi
hablame en castellano" (t'ho juro,
ho diuen de veritat!), disolem "la
cosa" í ens en anem tots junts a
fer unes cerveses a Ca Revolta. A
la propera a vare si ho digerim i
podem fer la reflexió seriosa.

text NATÀLIA SANZ

Benicarló demanarà la cessió de
la N340 al Ministeri de Foment per
a afavorir el creixement urbanístic
i industrial de la ciutat i acabar
amb els problemes que provoca a
la ciutat l'intens tràfic rodat que
circula per ella. Enric Escuder,
alcalde de Benicarló, s'ha traslla
dat a Madrid per a interessar-se
en el Ministeri de Foment per l'es
tat en què es troba el projecte de
desdoblament de la N340 al seu
pas per Benicarló.

El primer edil ha informat que
"està a punt d'iniciar-se la redac
ció de l'estudi d'impacte ambiental
de la nova variant", que discorre
ria paral'lela a l'AP7, atenent a
una al· legació presentada pel con
sistori al traçat proposat pel
Ministeri. Escuder ha recordat que
en el moment es liciten les obres
"l'ajuntament podrà demanar la
cessió de la carretera" que afavo
riria, d'una banda, acabar amb un
de les travessies més perilloses
de la N340 i per un altre, l'expan
sió urbanística de la ciutat. En
este sentit, ha incidit en la neces
sitat sòl tant d'urbà com industrial
que té la ciutat cap a l'interior del
seu terme municipal, l'únic que
queda lliure per a poder expandir
el nucli urbà. A més, segons va
explicar l'alcalde de Benicarló, "el
ministeri concediria una subven
ció de trenta milions de pessetes
per cada quilòmetre per a urbanit
zar el vial i incorporar-ho a la
xarxa urbana". D'altra banda, a
causa de l'accident mortal que es
va produir la setmana passada en
una de les travessies de la carre
tera, el prímer edil assegura que
"som més conscients que mai de
la necessitat de desplaçar la
variant fora de Benicarló".

La pretensió quan la carretera
passe a titularitat municipal és
convertir-la en un bulevard.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Floirac no ha fet els accessos
text NATÀLIA SANZ

DI
'ajuntament de

Benicarló no concedirà
més llicències d'obertura
al Centre Comercial

Costa Azahar fins que no es realit
zen els accessos definitius des de la
N340. La falta d'un document que
justifique l'IMD (Increment Mitjà de
Vehicles Diari)ha estat l'origen de la
negativa.

Utiliano Martínez, regidor
d'Urbanisme, ha explicat que la uni
tat de Carreteres va concedir, en el
moment de la inauguració del recin
te, "un certificat provisional, basant
se en les poques llicències que
existien i per a només uns mesos",
atenent al compromís adquirit per la
gerència del centre de construir els
accessos definitius. La IMD mesura
la intensitat mitjana diària de vehi
cles que passen per un tram de via
en 24 hores, i en els dos sentits de
circulació en un dia laborable de
mitjana d'un any determinat. En el
cas del Centre Comercial de
Benicarló, la intensitat en el moment
de la inauguració no es correspon
amb el volum de trànsit actual per
l'obertura de nous negocis. El
temps ha passat i els accessos defi
nitius no s'han executat, a pesar
que el trànsit s'ha anat incrementant
per l'obertura de nous locals comer
cials. El regidor d'Urbanisme ha
assenyalat que "Carreteres ja va
qüestionar la llicència d'obertura del
bingo pel mateix motiu", encara que
es va concedir el permís d'obertura
sense comunicar-ho a la unitat de
carreteres. No obstant, a partir d'ei
xe moment, la Unitat "insisteix i

recalca a l'ajuntament que els
accessos son provisionals i que tota
activitat nova que supose un incre
ment del trànsit ha de ser comuni
cada a carreteres".

El regidor d'Urbanisme ha assen
yalat que a partir d'ara, cada nou
negoci que pretenga instal·lar-se en
el Centre Comercial necessitarà la
corresponent IMD, que haurà d'a
portar l'interessat, per a obtindre la
corresponent llicència d'obertura.
En este sentit, ha dit que en estos
moments, dos nous negocis tenen
pendent la concessió de la llicència
d'obertura. Es tracta de dos establi
ments de restauració que quedarien
emplaçats en l'edifici de les anti
gues oficines de la fàbrica Palau.
D'altra banda, ha explicat que el
centre comercial va demanar per
mís al consistori per a realitzar un
concert musical, que incloïa l'actua
ció de Melendi i que preveia l'assis
tència de 8.000 persones.
Finalment, el concert es realitzarà a
Peníscola, donada la impossibilitat
material de la gerència del centre
d'obtindre els certificats d'IMD per al

mes d'agost.
Cal recordar que en el moment

de l'obertura al públic, al juny del
2.003, la gerència del centre va
assumir la construcció dels acces
sos des de la N340, situada al cos
tat del centre comercial.

Segons ha detallat Utiliano
Martínez, el projecte de construcció
dels accessos definitius està apro
vat i a l'espera que els propietaris
del centre ho executen. Cal recor
dar que el Bloc per Benicarló ja va
denunciar la "generositat del Partit
Popular amb Floirac" ja que es va
concedir la llicència d'activitat defini
tiva al centre sense que esta hague
ra construït els accessos definitius.

D'altra banda, des de la formació
nacionalista es denunciava que
"l'empresa tindrà 1O anys per a
decidir si fa la rotonda, paga a l'a_
juntament 1,6 milions d'euros o li
entrega la finca", que Floirac va
posar com a aval per a obtindre la
llicència d'obertura definitiva, grà
cies a l'acord a què va arribar amb
el consistori.

- Nas
- Oïda
- Gola

Malalties de:
OtQrinolaringologia

CC>NSULTA IVIÈDICA

Dra. TERESA AÑÓ GARCíA
I~

,
CENTRE MÈDIC CI Peníscola, 28 12580 BENICARLÓ Tel.: 964 46 04 70
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~ ~ ~ CULTURA ~ ~ ~

Veure de nit el nostre patrimoni

1

text REDACCiÓ

menicarló va iniciar el

•
divendres a la nit la pri
mera de les rutes guia
des nocturnes amb bici

cleta. Més de vint entusiastes
benicarlandos i turistes, de l'Art i la
bici, es van donar cita per a recó
rrer a la nit diversos monuments
benicarlandos i disfrutar, d'una
manera diferent, del patrimoni
local. La nova iniciativa està inclo
sa en l'agenda cultural de juliol i
agost i està encaminada a donar a
conèixer diversos elements patri
monials de Benicarló d'una mane
ra diferent. La bicicleta i la nit són
les dos companyes de viatge en
les excursions programades.
Acompanyats de Protecció Civil, la
ruta va començar en el port pes
quer, on la guia va explicar la
construcció d'esta infraestructura
gràcies a la iniciativa privada d'un
grup de comerciants de la ciutat i
necessària per al desenvolupa
ment del pròsper comerç del segle
XIX. A més, es van explicar xico
tets detalls sobre l'evolució del
barri de pescadors i del baluard

defensiu que protegia la costa deis
atacs pirates durant el segle XVI.
L'expectació que va alçar el grup
entre els nombrosos passejants
que a eixa hora circulaven pel pas
seig marítim va provocar que
Protecció Civil haguera d'encarre
gar-se de regular el tràfic en la
zona. El mateix va ocórrer en
altres punts de la població per on
el grup va transitar.

A través de l'antic Camí de la
Mar, via de connexió entre el grau
i el centre de la ciutat, els ciclistes
es van traslladar fins al punt on es
trobava una de les quatre portes
de l'antiga muralla medieval. En
eixe punt, a més de l'explicació de
la configuració del recinte emmu
rallat, la guia de la ruta va explicar
una altra de les infrastructures
comercials amb què comptava la
població, el Mercat Vell. Pels
carrers del casc històric, les para
des van ser més freqüents donada
la concentració de monuments. A
la nit, la fatxada del palauet barroc
del marqués de Benicarló, va mos
trar tot el seu esplendor als ciclis
tes, que, a continuació, van tindre
l'oportunitat de conèixer per dins
l'antiga presó medieval, avui

reconvertida en Museu
Arqueològic.

L'agradable temperatura va
acompanyar els ciclistes fins a
l'antic convent de Sant Francesc,
recentment inaugurat com a
Museu de la Ciutat. La capella i el
claustre van ser les dos zones que
van visitar. A miljanit, el grup arri
bava al final de la ruta i ho cele
brava pujant al campanar de
l'Església de Sant Bartomeu. Allí
van disfrutar de les espectaculars
vistes nocturnes de la ciutat i del
toc de miljanit que executaven les
campanes del rellotge. AI baixar, la
regidora de Turisme, Joaquina Bel
i el de Cultura, José Luis Guzman,
van obsequiar els participants amb
dos llibres sobre la història de
Benicarló i un lot de regals de la
regidoria de Turisme. Les rutes
guiades per Benicarló continuaran
cada divendres fins al dotze d'a
gost, en grups reduïts de vint per
sones, i segons va informar la regi
dora de Turisme, ja hi ha llista
d'espera per a algunes de les jor
nades.
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~ ~ ~ ESPORTS I LOCAL ~ ~ ~

Punt i a banda
text C.N.BENICARLÓ

ili ste passat cap de set
mana 8, 9 i 10 de juny, el
Club Natació Benicarló

es va desplaçar a la ciutat de
Xirivella (València) per a participar
en el XXVII Trofeu José Sagreras
en la competició nacional de pro
meses on tenien cita un total de
341 nadadors i nadadores de 29
Clubs d'àmbit estatal. A esta cita
van acudir, junt amb la seua entre
nadora Lucía Vicente, les nadado
res Susana del Olmo, Paula
Saura, Raquel Fabregat, María
Coll, Meritxell Sospedra i el nada
dor José Antonio Adell.
La primera cita va tindre lloc el
divendres a la vesprada amb una
hora d'entrenament suau en una
piscina descoberta en què va ser
notícia una fina pluja que acom
panyà als nadadors i nadadores,
"mullant" més, si és possible, els 8
carrers. Susana del Olmo amb (2)
medalles de plata en 100 m lliure
1:06.12 i 400 m lliure 5:01.21 i (1)
medalla de bronze en 100 m
braça 1:24.12 no va acusar l'es
forç continuat de la temporada en

el crono però va haver de ser
assistida en nombroses ocasions
pels serveis tècnics del Club a
conseqüència d'una lesió en el
muscle i que va superar amb cor i
sacrifici per a l'entusiasme dels
assistents. I no va faltar en el podi
Paula Saura (1) medalla de plata
en 100 m papallona 1:16.75 que
va ampliar així el medaller en
unes complicades i renyides
finals. Un gran equip amb esperit
de superació que va quedar a un
sospir del bronze en els relleus de

4 x 100 m estils femenins i, que en
les restants proves, María,
Meritxell i José Antonio van donar
el millor de si mateixos, realitzant
i rebaixant les seues millors mar
ques. AI cap i a la fi el CN
Benicarló va ser l'equip de sem
pre. Punt i a banda per al G-2, que
a falta de participar en alguna tra
vessia popular estival (Salou,
Amposta i Vinaròs), tornaran a la
competició la pròxima temporada
que s'iniciarà en el mes de setem
bre. Enhorabona.

Ferran Remolina Bronze als Campionats d'Espanya
text C.N.BENICARLÓ

El nadador del CNB Ferran Remolina
va participar, els passats 26, 27 i 28 de
junyen els campionats d'Espanya de la
Joventut, celebrats a Valladolid.

Dies molt importants en la trajectòria
esportiva del nadador del CN Benicarló,
Ferran Remolina, què juntament amb
l'entrenadora del club, Lucía Vicente, va
aconseguir aquesta fita per mèrits propis.

En aquest campionat, participaven els
nascuts l'any 1992 i havien acredidat
unes marques mínimes molt estrictes.
Ferran Remolina les havia aconseguit en
100 m braça, 200 m braça i 200 m'estils.

Va nadar les proves classificatòries
aconseguint entrar a les finals A, en 100 i
200 m braça, tota un fita en la història del
Club Natació Benicarló, superant altres
classificacions del club en anys anteriors.
Amb un excel.lent crono en ambdues pro-

ves i, en especial, en els 100 m braça,
amb un temps d'1 :16.97, va quedar clas
sificat en la final en 4t lloc, a tan sols 49
centèssimes de la medalla de bronze. En
la prova de 200 braça va quedar en el 8é
lloc, amb un temps de 2:50.47, que millo
rava el seu anterior registre personal.

Però el colofó a esta extraordinària
actuació, va arribar en la final de relleus, 4
x 100 m estils, representant a la Selecció
Valenciana, nadant la posta de braça i
aconseguint junt amb els seus companys
de selecció la medalla de bronze.

Una meritòria actuació en els
Campionats d'Espanya que ens acosta
una vegada més i de forma impressio
nant a un futur molt prometedor d'este
nadador benicarlando que comença ja a
ser una referència, per la resta de nada
dors i nadadores, encara que això sí, el
llistó ha quedat molt alt. Enhorabona
Ferran.

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

Quatre coliformes

~ ~ ~ EL CÒMIC ~ ~ ~
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DONCS sÍ, ELS COLIFORMES SÓN
BACTERIE5 FECALS, COMUNS EN
AIGÜES UNA MICA BRUTES...
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