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baríem el nou format del
"Programa Oficial de Festes", que
mol poc ha agradat a la gent i que
es troba ple d'errades. Voler con
vertir el programa "de sempre" en
una publicació amb pur afany mer
cantil és una de les grans errades
dels organitzadors de les festes.
També caldria buscar solucions
per tal d'evitar la gran quantitat de
taules buides que els darrers anys
es veuen al ball del "Certàmen",
tot al contrari del que passa a la
gala de les entitats. I, igualment,
que el concert de Sant Bartomeu
puga ser escoltat sense sorolls i
en condicions dignes, no calia
ficar "el mercat" al costat ni tenir
atapits els músics. No estem ací
per a buscar més errades, el que
volem i desitgem és que les festes
del proper any siguen una mica
millors.

AUTO ESTELLER

Ctra. N 340, km 142
Tel: 96440 07 68 - Vinaròs

CARXOFA: un bon basquet de carxofes torrades per a la
banda de música per la seua gosadia de fer sonar en l'obra
final de la serenata de Sant Bartomeu, l'obertura 1812, les
campanes de Sant Petersburg (en aquest cas, les del cam
panar de Benicarló) i els canons de l'exercit dels tsars (en el
nostre cas, canons de pirotècnia). Molt bona idea!!!

PANISSOLA: una cofa de panissoles per al maquetador del
programa oficial de festes de Benicarló. Quina cosa més mal
feta! No sabies mai a quin dia estaves! Una distribució de
pànic! Ah! I no volem parlar de les errades tipogràfiques per
què ens fa vergonya! Hi ha qui deu estar ben calenta...
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Balanç de les festes majors
Acabades les festes, ha arribat

l'hora de fer un xicotet balanç.
Sense voler ferir susceptibilitats,
com a notes positives cal destacar
la gran participació de la gent a la
majoria d'actes programats, cosa
que podem qualificar de normal
tenint en compte que gairebé tots
han estat gratuïts. Fins i tot Spirit
of the Dance va omplir de gom a
gom la pista annexa. També es
pot destacar la magnífica organit
zació dels actes taurins així com la
seguretat de les instal·lacions del
recinte dels bous. Tampoc no es
pot oblidar la feina desinteressada
dels membres de la comissió de
festes, que han d'aguantar tot allò
que els cau al damunt, tant de la
gent que no sap valorar la seua
tasca, com les manies d'alguns
artistes capriciosos.

A l'altre costat de la balança tro-
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S'acaben les festes i els bous
L'absència d'incidents greus ha marcat la celebració de lesfestes de

Benicarló. Protecció Civil destaca les poques intervencions enregistrades

text REDACCiÓ

11
nric Escuder, alcalde de
Benicarló, ha fet un
balanç positiu del desen
volupament de les

Festes Patronals de Benicarló,
que van concloure el diumenge a
la nit. El primer edil ha destacat la
grandíssima participació, "els
actes més importants han estat
plens". A més, ha afegit que no hi
ha hagut incidents greus durant el
desenvolupament dels actes fes
tius. "Han estat unes festes pacífi
ques amb molt de civisme per part
de benicarlandos i visitants", asse
gura. Esta afirmació li ha portat a
qualificar els festejos com "unes
festes de pau, concòrdia i alegria,
que és el que tots desitgem quan
s'inicien els actes".
Escuder no ha volgut, no obstant,
deixar passar de llarg la seua
intenció de modificar el model de
les festes benicarlandas, que en
l'actualitat, arrepleguen més de
dos-cents actes que es desenvo
lupen en huit dies. En este sentit,
ha recordat que a pesar que el
resultat ha estat positiu "no vol dir
que les festes tinguen alguna
carència que és necessari
remeiar". El primer edil ha incidit
en "la gran profusió d'actes que
s'introdueixen en la programació",
molts d'ells solapats en horari, i
que provoquen problemes de
coordinació a la comissió de fes
tes, brigada d'obres i Policia Local.
Segons la seua opinió "els actes
s'han de prestigiar i donar-los el
suport amb la presència de les
dames i reines que es mereixen".
Enguany, molts dels actes no han
comptat amb la presència de les
màximes representants de les fes
tes, que es veuen obligades a des
plegar-se i partir-se en grups per a
poder assistir a la major quantitat
d'actes possibles. Així, l'alcalde de

Benicarló considera que plantejar
una revisió del model de festes a
Benicarló "és un bon inici per a les
festes del 2006".
Per la seua banda, Protecció Civil
de Benicarló també ha destacat
l'absència d'incidents greus durant
la celebració de les Festes
Patronals de Benicarló. L'operatiu,
que s'ha mantingut actiu des de l'i
nici fins al final dels festejos durant

les 24 hores del dia, no ha hagut
d'intervindre en incidents significa
tius. Les hores invertides en els
serveis han estat 312. Protecció
Civil ha intervingut en 54 serveis

preventius que s'han muntat amb
motiu d'actes esportius, concerts i
la resta d'esdeveniments que
pogueren significar un risc poten
cial. D'altra banda, s'han realitzat
38 atencions en la via pública,
com a conseqüència de xicotetes
cremades o caigudes.
L'ambulància del dispositiu s'ha
vist obligada a realitzar 24 trasllats
urgents, encara que s'ha destacat
que majoritàriament, s'ha fet per
causes alienes a la celebració de
les festes. Tan sols un dels tras
llats es va realitzar durant la cele
bració del Correfoc la nit del diu
menge i va ser amb motiu de la
caiguda d'una persona. Des de
protecció Civil s'ha destacat també
que enguany només s'han atès 2
intoxicacions etíliques. En aquest
sentit, es feliciten per l'absència
d'incidents significatius a pesar de
l'augment de participants en els
actes festius i la correcció demos
trada per la ciutadania en tots i
cada un dels actes organitzats per
la comissió de festes.
Després de les valoracions ofi
cials, La Veu ha eixit al carrer a
contrastar les dades que ens han
ofert els nostres governants. Per a
això i després d'una curosa selec
ció, hem triat sis persones que són
representatives de diferents
àmbits. Ells han acceptat contes
tar al qüestionari que els ha plan-
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I que diu el 'populatxo' ?
•

-

ve de la pàgina anterior

tejat La Veu.

La senyora Maria, 50 anys, beni
carlanda i ama de casa
El seu ritme habitual, segons ens
explica, es veu alterat durant la cele
bració de les Festes Patronals. AI
matí, la seua agenda està ocupada
pels festejos taurins. De bon matí,
acudia a veure l'entrada i després de
donar-se un banyen la platja del
Morrongo, anava al cadafal d'uns
amics. Allí gaudia amb les evolu
cions dels banyats, als que els con
cedeix molt bona nota. A la vespra
da, als actes gratuïts. Primer a bere
nar amb les nombroses degusta
cions gratuïtes que hi ha hagut al
llarg d'estos dies i després a les
actuacions musicals, que també
eren gratis. La senyora Maria torna
va a casa a hora de sopar, amb l'es
tómac content i després d'haver-se
culturitzat gràcies a les entitats de la
ciutat. Li ha agradat tot de les festes:"'

El senyor Joaquin, 57 anys, natu
ral de Saragossa. Fa 20 anys que
estiueja a Benicarló
El que més m'ha agradat és que
donen de menjar gratis. Si t'ho mun
tes bé, pots berenar, menjar o pren
dre un aperitiu gratis, encara que
hagués de fer cua. En este poble
són molt amables amb els visitants i
així podem degustar la gastronomia
típica benicarlanda sense tindre que
gastar-nos ni un euro, que prou ens
costen ja les vacacions. Ha estat
una llàstima que enguany no hagen
fet la truita gegant. A nosaltres ens
agradava molt. Feia molta festa i a
més sempre els eixia molt bona. Els
focs artificials també em van agradar
molt, encara que eixa nit podrien
haver donat un got d'orxata i fartons
per a acompanyar el dispar. Ho fan
molt bé estos xics de Tomàs, ens
agrada molt a tota la família i sem
pre que podem veurem el que fan.
La mascletà del dia de Sant
Bartomeu també va estar molt
encertada.

Nacho, 16 anys, benicarlando i
estudiant
El que més m'ha agradat és la
marxa que hi havia en les penyes.
Està molt bé que cadascun pose la
música que més li agrada i que com
petisquen per veure qui la posa més
alta. Fa molta festa a les nits. El preu
de les begudes també estava bé,
encara que els meus amics i jo con
tinuem preferint el botelló, ens' ix
més barat. A més, com per la con
tornada de les penyes està més
fosc, ningú es dóna compte que ho
estem fent. Hi havia gent que se

pegava, però si no miraves, no pas
sava res, no et feien ni cas i podies
seguir de festa.
El que menys m'ha agradat és l'ho
rari de l'''encierro''. A veure si per a
l'any que ve ho canvien, perquè és
molt prompte i si ixes a la nit, t'has
d'alçar quan et dóna tot voltes enca
ra i no pot ser. Si vas a torejar, fas el
ridícul perquè et veu tot el món. De
pas, que canvien també això de l'ho
rari de tancament de les penyes. A

vegades, quan més festa hi ha, et
tiren.

Josep, 30 anys. Llicenciat en
Filologia Catalana. Prepara oposi
cions a secundària
El que més m'ha agradat és la Volta
al terme. Anem tots els anys i cada
vegada ho fan millor, encara que hi
haja gent que es queixa perquè
diuen que anem molt de pressa. Per
als que estem acostumats a cami
nar, és fins a suau el ritme de la
caminada. Està bé que posen actes
culturals en el programa de festes,
perquè així als que ens agrada el
tema tenim on anar. No m'ha agra
dat res que el programa de butxaca
estiga només en castellà, és un
afront a la nostra llengua. Se ho tin
drien fer mirar, esta moda que han
tret ara de posar les coses només
en castellà. A més, el programa gran
que li van donar a ma mare en
valencià estava ple de faltes d'orto
grafia.
El que em va saber greu és que la
gent jove no acudira al Benirock, un
acte que se suposa era per a ells.
Feia pena la pista annexa, no hi
havia quasi ningú, damunt que han
recuperat l'acte, no va tindre el
suport del públic, amb com ho van
fer de bé els que van actuar. També
em va donar un poc de pena unes
danses que vaig vare una nit en la
porta de l'església. Hi havia una sen
yora que els dirigia a tots des del
mig, pareixia que no havien assajat i
que s'ho estava ensenyant en eixe
moment. A més, eren molt soses.
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Els poble parla de les festes
ve de la pàgina anterior

Cristina, 45 anys, benicarlanda,
amb dos fills, llicenciada en
desocupació
Hem disfrutat molt amb el Mercat
Renaixentista, als xiquets els han
encantat les actuacions que feien.
No se'n volien anar d'allí ni a tirs.
Donava gust veure el nucli antic
amb tanta vida. Ho haurien de fer
més sovint, encara que no siguen
festes. Potser per a Nadal estaria
bé. El meu marit i jo vam ser a la
nit de les entitats i ens va agradar
molt. Les orquestres tocaven molt
bé encara que em van dir que la
meitat de la pista no els podia sen
tir, que retrunyia per tots els cos-

tats. Jo, com em vaig passar tota
la nit en la pista ballant, ni em vaig
assabentar. He trobat a faltar els
correfocs que feien Xarxa Teatre i
Visitants. El que vam veure
enguany no ens va agradar molt.

Vicent, 40 anys, benicarlando,
treballa en una fàbrica
No m'han agradat res les festes
d'enguany. El programa de festes
no s'entenia, he hagut d'anar
arrancant els fulls conforme pas
saven els dies perquè si no, no
sabia en quin dia estava. Damunt,
en castellà, quina vergonya. Vam
voler anar a berenar dos vespra
des a això que repartien i ens vam
haver d'anar. La gent ens donava

espentes per a colar-se, se pega
ven per un tros de coc. Es veu que
com tots els forns tancaven a les
vesprades, havien fet curt en casa
i no tenien per a berenar. Tenia
moltes ganes de veure la fira alter
nativa i em va defraudar. Les
parades eren quasi les mateixes
que en el mercat renaixentista,
pareixia que els venedors s'havien
canviat la roba i li havien llevat els
guarniments a les parades. Era un
mercat renaixentista sense palla.
Encara me'n recordo de la que
feien abans, això sí que era una
fira, a veure si la recuperen per a
l'any que ve.

Així van ser les festes
text NATÀLIA SANZ

El multitudinari acte de la Cridà
va aconseguir concentrar a més
de dos mil persones. La penya
l'Arjub 'va inundar' amb més de
dos mil globus la plaça. A conti
nuació, des del balcó de l'ajunta
ment, dos mànegues van llançar
sense pietat litres i litres d'aigua
sobre la gent. La proclamació i
imposició de bandes a la Reina de
les festes, Dulcinea i Corts d'ho
nor, es va fer per primera vegada
a la Plaça Constitució. En el
transcurs de l'acte, es va lliurar el
premi Flor Natural a Paquita
Mancheño. D'altra banda, el far
macèutic Jordi Cid era el manteni
dor de l'acte de proclamació.
Finalitzat l'acte, va tindre lloc la Nit
del Certamen.

El diumenge, vint gegants per
tanyents a diferents agrupacions
van acudir ahir a la cita que els
havia preparat la Colla de
Gegants i Cabuts de Benicarló.
Els aficionats al cant coral van dis
frutar en l'auditori de la ciutat del
tradicional concert extraordinari
que va oferir la Coral Polifònica

Benicarlanda. Els més menuts
van tornar a ser els protagonistes
de la desfilada de farolets de meló
de moro. El cine també va estar
present en el programa d'actes
dominical de la mà de l'associació
cultural Culturactiva i la Penya
Mechero, que van projectar en la
plaça de Sant Joan diversos curts
d'autors locals i comarcals.

El dilluns a la vesprada des de
la platja del Morrongo partia la
quarta 'Volta a Peu nocturna al
terme'. Prop de tres-cents entu
siastes caminadors es van apun
tar a la proposta de la Comissió
de Festes, que ha aconseguit con
solidar l'acte. La Penya Mechero,
va realitzar el concurs de llança
ment de pernil en la plaça
Constitució i la Penya Masclet va
oferir una degustació de meló de
moro. Ja a la nit, el grup Revòlver
va presentar el seu últim treball en
la pista annexa del pavelló polies
portiu. Capitanejats per Carlos
Goñi, els valencians van lluitar
contra la mala sonoritat del recin
te.

Dimarts Benicarló va tornar al
Renaixement després de la inau-

guració del mercat que es va ins
tal'lar en la contornada de l'esglé
sia de Sant Bartomeu i va estar
oberta durant dos dies. A la pista
annexa del pavelló poliesportiu es
va poder disfrutar, després d'una
hora d'espera, de l'espectacle
"Spirit of the Dance", l'únic de
pagament programat estes festes.

La processó de Sant Bartomeu
es va veure enterbolida per la
celebració del Mercat
Renaixentista. Pirotècnia Tomàs
va tornar a disparar a la plaça
Constitució una magnífica mascle
tà. La Penya Els Salats va oferir
una degustació de 'coc en toma
ta'. La nit quedava reservada per
a la gala-ball en homenatge a les
Dames de les entitats locals. En el
transcurs de l'acte, es rendia
homenatge a la Millor esportista
de l'any, Kristel Quiles, del Club
Basquet Benicarló. Amb confeti i
focs artificials van acomiadar el
diumenge els benicarlandos les
Festes Patronals del 2.005. Quasi
mil quilos de confeti es van llançar
durant la desfilada de carrosses
que va recórrer un circuit urbà tan
cat. Focs i fi de festa.

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

Els Tafaners tornem al cau.
Després de la ressaca festera,
encara amb alguna baixa, empre
nem la nostra feina habitual de
parlar de tot allò que és suscepti
ble de xafardeig. I com no podia
ser d'altra manera serà una espè
cie de monòleg de festes, i és
que això de les festes ha donat

, per a molt. I, si a l'anterior núme
ro de La Veu fèiem referència al
que vam tardar en veure el pro
grama fester, ara no ens podem
estar de parlar del seu contingut.
I quin contingut! Com per sortir
corrent.

En ma vida he vist tantes
errades ortogràfiques juntes, la
"ç" pareixia que s'havia apropiat
de totes les frases, apareixia per
tot arreu. I què hem de dir de
quan havíem de buscar algun
acte? No encertaves a saber ni
quan començava un acte ni ",.,
menys quan acabava, s'engan
xava el valencià amb el castellà i
damunt, no tenies ni idea del dia
que era. I no diguem amb l'embo-
lic de la publicitat pel mig. Quin
cacau! Quant he enyorat l'ante
rior programa gran, sense propa
ganda i fet ací! Calia anar tan
lluny per fer aquest nyap?

I del contingut que parlava de
les nostres dames, sensacional,
em quedo, primer amb l'index,
una dama "caliente" a la qual li
canvien el cognom, per comen
çar, i unes entrevistes i respostes
sublimes per acabar, tanquen el
desficaci del pitjor programa que
hem vista en la vida. Algú podria
fer-ne una anàlisi completa, en
tindria per fer un altre llibret.

L'any que ve a veure si se super
en... , però en positiu!

Ja hi tornem. En el discurs de
presentació del certamen, el
mantenidor, Jordi Cid, es veu que
amb l'emoció del moment va tin
dre un lapsus i, en nomenar a la
premsa local, se li va oblidar la
degana de Benicarló, La Veu de
Benicarló. Perquè no li torne a
passar, com apotecari segura;
ment ho sabrà, rabos de panses i
una subscripció a La Veu, remeis
infaHibles.

I parlant del certamen a la
plaça de la consti, determinats
regidors del PP es van queixar
del sorroll que hi havia quan la
proclamació de la reina i dames.
També del fet de com quedava
de lleig que la gent estigués allí
en pantaló curt, en una acte de
tanta cura. Creiem que una mica
de raó tenien els del PP, però...
s'hauria de predicar amb l'exem
ple. Inauguració de l'exposició de
productes del camp, el regidor
Redorat, com un turista més és
presenta amb pantaló curt. El seu
grup no sabem si li va recrimar el
"desliz", però només li hagués
faltat arribar amb el para-sol.
Com al certamen, parlar per no
callar.

I de Mundo què? Ja no és
alcalde i només assisteix a qua
tre actes. Encara calent el seu
seient no ens sembla correcte
aquest menyspreu a la ciutadania
que el va votar ( i que no també).
Abans anava a tot, ara ... és viu
millor.

I parlant d'alcaldes, al novet
que tenim, no li repassa ningú els
seus escrits? Déu meu, quin ban!
Per a dir que la gent no siga tan
marrana no cal fer tantes filigra
nes amb el llenguatge. I sobretot
no fer errades ortogràfiques. El
Gabinet de Normalització no sap
uti litzar-lo?

Aquesta si que ha estat
bona. A la degustació de cuina
marinera benicarlanda van donar
sardines... de Vinaròs. A vuere si
els de l'altra banda del barranc
d'Aiguaoliva a la Fira de Madrid,
tenen la valentia de dir que els
llagostins que serveixen són de
Benicarló. A saber.

I continuan~ne de bones.
Dos periodistes esperaven al
carrer major la processó que en
eixe moment anava pel carrer del
Carme. No s'havien assabentat
que havia canviat de recorregut.
Qui eren els despistats?

"Operación Tiunfo" per a
regidors. Com això del vals no ho
dominaven massa van anar a
aprendre una mica. Tan aplicats
van ser que el dia del certamen
ho van traslladar al peu de la lle
tra a la pista del pavelló. La gent
es va alçar per veure el cercle
que van formar totes les parelles
de ball. Això no ho feien ni en la
millor de les representacions aus
trohungares de Sisi Emperadriu.

text J.MAURA

Salvador Orero, va apuntar en
declaracions a Ràdio Benicarló, a
una possible vaga en el sector per
als dies 19 i 20 d'aquest mes si es

manté la proposta europea i que
seguiran països com Espanya,
Itàlia, França, Alemanya, Holanda,
Grècia, Regne Unit i Itàlia. La
Federació Nacional de Cofradies té
prevista una decisiva reunió en el

Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació a Madrid el dia 8 on es
faria explícit el seguiment a
Espanya d'aquesta vaga que tracta
de forçar ajudes al sector a nivell
comunitari pels preus del gasoil.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Desastrosa campanya del meló
text NATÀLIA SANZ

Joan Brusca, secretari de la
Unió de Llauradors, ha denun
ciat que la campanya de meló
d'Alger s'ha afonat pels baixos
preus que s'estan pagant en el
mercat. Brusca ha assenyalat
que en el cas d'este cultiu "la
campanya va començar molt bé,
arribant-se a pagar preus real
ment importants" però en estos
moments s'estan pagant als llau
radors "entre set i huit cèntims
d'euro per quilo". El secretari de
la Unió ha denunciat que estos
pagaments situen als cultius "per
davall de l'índex de rendibilitat"

el que està provocant que s'a
bandonen nombrosos cultius
d'esta fruita d'estiu. En este sen
tit, ha recordat que la meló
d'Alger "necessita menys mà
d'obra que altres cultius d'estiu" i
que per això s'havia convertit en
una bona alternativa per als agri
cultors, que en els últims anys
havien augmentat la superfície
dedicada a este cultiu gràcies
també que no pateix tantes
malalties com la resta dels cul
tius d'estiu.

"Portem 25 anys en la mateixa
situació i la crisi cada vegada es
fa extensiva a més subsectors
agraris" manté Brusca, qui ha

posat com a exemple el sector
dels cítrics. "Enguany hem viscut
una crisi important de preus en
el sector" ha recordat. No s'ha
escapat tampoc de la baixada de
preus la carxofa amb denomina
ció d'origen Benicarló, que va
ser venuda a final de campanya
a la indústria conservera a molt
baix preu. Brusca ha assenyalat
que des de la Unió s'està treba
llant per a reclamar al ministeri
més ajudes per als agricultors i
una millor estructuració del sec
tor comercial. "És un problema
de falta d'estructura de produc
ció però també de comercialitza
ció" ha dit.

Canviar la Llei de Golfvalenciana
text REDACCiÓ

La Unió-Coag ha remés a la
Conselleria de Territori i Vivenda
una sèrie d'al· legacions a l'avant
projecte de la Llei Reguladora de
Camps de golf a la Comunitat
Valenciana que va aprovar recent
ment el Consell de la Generalitat,
segons han informat fonts de l'es
mentada organització agrària.

En este sentit, des de La Unió
van explicar que la Llei, "encara
que delimita perfectament les
construccions quant a
instal·lacions inherents al golf, no
contempla, i hauria de fer-ho, la
construcció d'urbanitzacions al
voltant dels camps de golf'. Així,
van assenyalar que este tipus de
construccions a l'empara dels
camps de golf "han d'estar regula
des per a evitar especulacions
que contribuïsquen, d'una banda,
a un augment del consum d'aigua
i, d'una altra, a un increment del
preu de la terra en les zones limí
trofes als camps".

Així mateix, centren el gros de

les al· legacions en els usos
hídrics de l'aigua que s'estableix
per als camps de golf, argumen
tant que "en cap cas la implanta
ció d'esta activitat en zones cata
logades actualment com de rega
diu per a l'agricultura ha de supo
sar considerar a esta activitat com
a tal, sinó que es considere com el
que és, una activitat turística i que,
per tant, no se li pot assignar la
dotació d'aigua existent fins a la
seua construcció perquè corres
pon a terrenys agrícoles", van
informar les esmentades fonts.

En este sentit, van explicar que
estes dotacions d'aigua "han de
ser redistribuïdes per als seus
usos inicials i assignades a zones
agrícoles per a evitar la pèrdua de
zones de cultiu de regadiu". Així,
van assenyalar que aposten per
l'exigència de l'ús d'aigua recicla
da com a factor "fonamental" per a
la concessió de llicències per a la
construcció de camps de golf en
tota la Comunitat Valenciana.

La Unió-Coag, van assenyalar,
aposta perquè l'Administració rea-

litze "una definició clara de camp
de golf i no deixe a la decisió de
l'organisme competent en esta
matèria ja que podria servir per
què en qualsevol moment este
organisme poguera modificar la
seua definició" i alerta sobre un
possible "canvi significatiu" en el
concepte actual, ja que "permetria
un augment de construccions
urbanístiques adherides a estos
camps de golf'.

Així mateix, l'organització va
explicar que "reclamen garanties
de no alterar el curs natural de les
vessaments procedents de l'aigua
de la pluja en la construcció del
camp de golf per a evitar inunda
cions així com l'obligatorietat d'uti
litzar únicament i exclusivament
espècies de cespitoses que
necessiten un consum menor d'ai
gua".
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•. ~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

FSC: Fusta i Derivats Sostenibles (1)

FSC

~
I juliol passat, el ple de l'ajuntament de Benicarló

~ aprovà l'adscripció a la campanya "Ciutats pels
boscos" del grup ecologista WNF/Adena. Per

aquest acord, el consistori estarà obligat a conèixer l'ori
gen de les matèries primeres amb les que s'han fet els
mobles o el paper que vagin a adquirir. WNF/Adena pro
porcionarà un llistat de proveïdors amb
productes certificats pel FSC. Creiem
adient explicar tots aquests conceptes
i el significat d'aquesta decisió munici
pal.

L'informe de la FAO (Organització
per a l'Alimentació i l'Agricultura)
"Situació dels boscos 2005" denuncia
la seva progressiva i continuada des
aparició, sobretot al 3r Món. Durant la
dècada dels anys noranta, la superfí
cie forestal d'Àfrica baixà en un 8% i la
d'Amèrica del Sud en un 4%; la de tot
el món descendí en un 2% de miljana.
Aquesta desforestació es deu a la
transformació del bosc en terreny agrí-
cola o a l'explotació de la fusta. Moltes tales són ¡1·legals
i, sovint, arriben als ports del primer món com el de
València. La desaparició del bosc implica pèrdua de bio
diversitat, de recursos naturals i d'embornals de gasos
d'efecte hivernacle responsables del cÇinvi climàtic.

El comerç internacional de fustes tropicals ha sofert
campanyes per part de grups ambientalistes que l'assen
yalen com a responsable de la destrucció dels boscos
dels tròpics. Tanmateix la prohibició indiscriminada de les
importacions pot tenir un efecte contrari al desitjat: si els
boscos donen menys beneficis econòmics que l'agricultu
ra, es produirà una tala massiva i una transformació en
terres de cultiu. Per aquest motiu han sorgit diverses ini
ciatives a promoure l'explotació dels boscos de forma
sostenible miljançant la certificació forestal. N'hi ha diver
sos sistemes que, en total, certifiquen un 4,6% de la
superfície forestal mundial.

El Consell d'Administració Forestal - Forest
Stewardship Council (FSC)- és una ONG fundada a
Toronto en 1993 per representants d'organitzacions eco
logistes, silvicultors, industrials fusters, entitats de control
de qualitat i col· lectius indígenes. L'objectiu del FSC és
promoure una gestió forestal sostenible, és a dir, econò
micament viable, socialment beneficiosa i ecològicament
suportable. A 1994, el FSC acordà 10 principis i 54 crite
ris que deuen respectar-se en l'aprofitament dels boscos.
Principis com que els països dels boscos siguin signata
ris de convenis mediambientals intemacionals (CITES,
Convenció de Diversitat Biològica... ), el respecte als drets
consuetudinaris dels pobles indígenes, l'elevació del
benestar dels treballadors forestals i comunitats locals, el
manteniment de les funcions ecològiques dels boscos
explotats i de les zones d'alt valor natural. .. Tot producte
forestal originat en boscos gestionats sota els principis i

criteris del FSC durà el seu logotip. Els gestors dels bos
cos per obtenir la certificació FSC es sotmeten, de forma
voluntària, a un procés d'avaluació per part de l'entitat cer
tificadora, institucions de cada país oficialment acredita
des pel FSC. Quan el que es pretén certificar és un pro
ducte manufacturat com un moble, cal seguir la fusta des

del seu origen i durant tot el procés de
fabricació; aquesta ruta s'anomena la© Cadena de Custòdia. Tindrem produc-
tes FSC Pur -100% de materials FSC
de boscos ben gestionats-, Reciclat 
fabricat a partir de subproductes de
fusta FSC Pura com taulers d'aglome
rat- i Mixt. El FSC ha certificat 51
milions d'hectàrees de bosc i 3500
cadenes de transformació de produc
tes forestal d'arreu del món. Diverses
ONGs ecologistes (VWVF,
Greenpeace...), organitzacions de con
sumidors com OCU i, fins i tot; el Banc
Mundial recolzen el FSC com el siste-
ma de certificació que millor garanteix

l'ús sostenible dels boscos.
A principis de 2005, WNF/Adena llançà la campanya

"Ciutats pels Boscos" (CpB) adreçada als ajuntaments de
municipis de més de 20.000 habitants. Les administra
cions públiques de l'estat gasten uns 21 00 milions d'euros
anuals en productes de fusta i paper -el 18% del mercat
majoritàriament importats. WNF/Adena assegura que un
16% de les importacions estatals es realitzen des de paï
sos on les tales il· legals són habituals. La campanya CpB
pretén conscienciejar els consistoris de les seves respon
sabilitats al fer les comandes de mobles o paper. Aquesta
iniciativa ha sigut recolzada per la Federació de Municipis
i Províncies.

El municipis que signen el conveni de CpB es compro
meten a seguir una política de compres de mobles i
paper amb certificació FSC. WNF/Adena ha classificat
els municipis estatals en tres llistats, el verd amb política
de compres responsable, el llistat groc dels que la inicia
ran en breu i el llistat roig del que no tenen cap preocu
pació d'aquest tipus. AI llistat verd hi ha tres municipis 
Sant Boi, Hospitalet del Llobregat i Barcelona, setze al
groc i 320 al roig.

Gràcies a l'acord plenari de juliol passat, Benicarló ha
passat del llistat roig al groc. Cal alegrar-se per aquesta
decisió totalment coherent amb el procés d'Agenda 21
Local amb el que està, almenys teòricament, compromès
el municipi. Lamentem el poc ressò que ha tingut l'acord
en els mitjans de comunicació pel seu gran valor pedagò
gic. Quanta gent demanem si els mobles que ens anem
a comprar tenen certificat forestal o no?

Pere Bausà
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 498

text EL LECTOR

U
na setmana de vacan
ces. Vostès si que viuen
bé, senyora Garcia. Au!,
tots als bous. De matí, a

migdia de tarde i de nit. Ja s'ho
hauran passat bé amb tanta
banya i tant d'esmorzar i berenar.
Cal reconèixer que és l'acte més
multitudinari i participatiu de les
festes dels nostre pobles i per
això les coses s'han de fer ben
fetes. Es veu que el nostre ajunta
ment s'ha posat a treballar i ha
aconseguit que tot estiga d'acord
amb les estrictes mesures de
seguretat que marca la llei. Molt
bé, fantàstic. Els nombrosos afi
cionats als bous al carrer estan
d'enhorabona, però encara ho
estan més aquells a qui avorreix
aquesta festa perquè almenys
saben que poden anar tranquils
pel carrer perquè cap animaló
amb banyes se'ls posarà enmig
de la vorera. És el meu cas. Ara ja
sé que puc anar pel poble amb
una certa tranquil·litat. Si li he de
donar les gràcies a algú, que sàpi
ga que li les dono. No he acabat
d'entendre el titular de la portada.
Encara que això de les banyes
em sembla que fa clara referència
a la densitat d'actes taurins, la
combinació de banyes i pilotes
potser sone una mica escatològi
ca. Si no és així, no comprenc què
li donen tanta importància a la
bajanada aqueixa d'aconseguir
un estúpid rècord Guiness de llan
çar una quantitat exagerada de
pilotes des d'un balcó. Em sembla
que tots ens hem tornat bojos.

Els clients habituals de la Mar
Xica es queixen dels horaris. Es
veu que la màquina de la neteja
passa massa tard, els molesta i, a
més a més, per no ser lapidats
s'han de refiar de l'habilitat del
conductor. Els de la Creu Roja fan
horari de senyorets, i obren la

paradeta a una hora que hi ha
gent que ja ha acabat d'esmorzar.
Però sí que em sorprèn que no es
queixen de les olors ni de la brutí
cia de l'aigua. M'he assabentat
(primícia) que la setmana passa
da es va trencar la canonada de
l'emissari submarí i l'aigua va can
viar el seu color blau habitual per
un altre una mica més fosc.
Potser ningú no se'n va adonar. El
olors són sempre els mateixos.

M'ha impactat el titular aqueix
que diu que el nostre poble
necessita més energia elèctrica.
Es veu que no donem abast, i que
els especuladors no fan compte
de deixar d'omplir les seues but
xaques amb la venda de caixetes
de mistos anomenades eufemísti
cament "viviendas de alto estan
ding". Clar, en el mateix terreny on
abans construïen vuit habitatges,
ara en fan més de trenta, amb
trenta aparells d'aire condicionat,
trenta neveres, trenta rentadores,
trenta cuines... Això és el que ens
porta el progrés i la modernització
del nostre poble.

Per fi una carta a la directora
signada pel seu autor... un mem
bre de la redacció de la revista
que no està d'acord amb el final
del còmic de fa dues setmanes.
És que sempre són els mateixos.
Ja va sent hora que amplien una
miqueta la nòmina de col· labora
dors, perquè si no es convertiran
en un àmbit tan reduït que acaba
ran esdevenint un clan. O una
secta, que també podria ser.

Aquesta setmana els tafaners
no signen la suposada col'labora
ció. Potser se'ls ha colat algun
element estrany perquè diu que
"Qui no vulga pols, que vaja a
l'era". No era al revés? Ara, que
potser de pols n'hi ha pertot arreu
i a l'era ja no li'n queda.

Pere Bausà ens dóna una altra
lliçó sobre un dels assumptes
més sagnants que ens ha portat

aquest estiu: els nombrosos
incendis forestals. Això sí que ens
interessa i no els pedants articles
sobre política estatal que ens
sonen massa llunyans.

No sé si em puc creure això
que diuen que el pont del
Barranquet haurà d'estar enderro
cat al setembre. Tampoc no m'a
cabo de creure que els terrenys
per al centre de salut ja siguen de
propietat municipal. No pot ser
que dos assumptes pels quals el
nostre enyorat alcalde Mundo va
lluitar i va negociar fins a l'exte
nuació ja estiguen resolts en a
penes quatre mesos pel nou
equip de govern. Jo no m'ho crec.
Estic segur que les hores de son i
la feina feta per Mundo per con
selleries, direccions generals,
secretaries, passadissos i bar de
les Corts Valencianes, cases de
veïns afectats, despatxos de l'a
juntament, àrees de servei de
l'autopista, Ladíspoli, Nimes, fires
turístiques, trobades de tabale
ters, presentacions de falles, tren
caments de l'hora, processons,
romeries diverses, preparació de
monumentals paelles i resta actes
socials, no hagen donat el seu
fruit. Tinc molt clar que aquests
nouvinguts s'ho han trobat tot fet i
a punt de caramel. Escuder no ha
negociat res, només ha signat. La
feina l'ha feta Mundo.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA
De diverses setmanes. Deixen

se somniar rotllos i lleven el
número vint de la darrera pàgina.
O posen quatre més.

b
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Terrenys del Centre de Salut

•

text NATÀLIA SANZ

L'ajuntament de Benicarló ja és propietari dels
terrenys en què s'ubicarà el futur centre de salut. El
ple de l'ajuntament va aprovar, en sessió extraordi
nària, el conveni que permet la cessió dels terrenys
per part dels propietaris i la recepció dels mateixos
per part del consistori. El tràmit era una de les con
dicions que exigia la conselleria de Sanitat per a
continuar amb el projecte. En este sentit, l'alcalde de
Benicarló, Enric Escuder, s'alegrava de l'aprovació
del punt, que permet "desbloquejar un tema que
portava paralitzat dos anys". Per la seua banda,
Jaime Mundo, regidor popular i exalcalde de la ciu
tat, dubtava que la conselleria acceptara el conveni
que remetrà l'ajuntament de Benicarló, a l'incloure
este una clàusula per mitjà de la qual "els terrenys
podran revertir en el propietari en el cas que l'ajun
tament incomplira els terminis".

D'altra banda, el ple aprovava també una modifi
cació pressupostària encaminada a sufragar les
obres de remodelació de l'oficina de Turisme i les de
condicionament del camí de la Mar Xica. El Partit
Popular es va abstindre en la votació després d'afir
mar que no coneixen les característiques dels pro
jectes urbanístics. "No s'ha portatC

" cap projecte a
comissió informativa", va assegurar Francisco Flos,
portaveu del Partit Popular, qui no va dubtar a qua
lificar la votació de "un absurd quan no s'han pre
sentat prèviament els projectes". Per la seua banda,
José Sanchez, portaveu del PSPV, va recriminar la
seua actitud i la va titlar de "desinterés". "La comis
sió mai s'ha negat a mostrar els projectes a qui els
sol· licite", va assegurar i va remetre l'edil popular al
negociat d'Urbanisme. "Els projectes estan fets i
passaran per la comissió d'Urbanisme quan hagen
de passar", va concloure.

L'any més sec
Esta setmana ha finalitzat l'any hidrològic més

sec des de 1947, amb precipitacions mitges de 400
mil'límetres, la qual cosa suposa un any "molt sec"

segons dades del Ministeri de Medi Ambient. Uns
altres anys amb precipitacions per davall dels 500
mm i considerats també "molt secs" van ser 1947,
1964, 1980 i .1998. En l'extrem oposat, segons la
sèrie històrica, a Espanya s'han registrat anys "molt
humits" amb pluges per damunt dels 800 mm, en
1955, 1959, 1962, 1963, 1965, 1976, 1987, 1995,
1996 i 2000. En els últims 10 anys les precipitacions
a Espanya han evolucionat passant d'anys "molt
humits" com 1995 i 1996 a un any "molt sec" en
1998, per a recuperar les pluges en 2000, com un
dels anys més humits de la sèrie des de 1947, i pos
teriorment descendir en 2001 a un any "sec". En
2002 les pluges registrades van estar a l'entorn dels
750 mm. de mitjana, la qual cosa es considera
"humit", per a a partir d'ací descendir fins enguany,
el més sec de la sèrie. Les reserves d'aigua del con
junt dels embassaments d'aprofitament hidroelèctric
se situen aproximadament en el 33% de la seua
capacitat total, un 14% menys que les existents a
finals d'agost de l'any passat.

10 anys
informant en blanc i negre

a v i a ten c 0'1 o r
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Més assignatures al Conservatori
text NATÀLIA SANZ

11
I conservatori de

Música Mestre Feliu de
Benicarló comptarà
este curs amb l'assig

natura de contrabaix en el grau
elemental, gràcies a l'aprovació
que ha fet conselleria a la sol·lici
tud realitzada pel consistori de la
ciutat. A pesar dels problemes de
finançament que té el centre, que
és majoritàriament subvencionat
pel consistori, s'ha considerat
oportú sol· licitar l'ampliació de les
disciplines que s'imparteixen en
ell "perquè es pretén que tot el
ventall de disciplines de grau ele
mental i mig estiguen presents en
ell" explica José Luis Guzman,
regidor de Cultura.

En este sentit, ha assegurat
que "una assignatura més no des
equilibrarà la balança econòmica",
encara que continua mantenint
que "el que volem és que conse
lleria es faça càrrec ja del conser
vatori d'una vegada" per l'elevat
cost econòmic que suposa per al
consistori. L'edil de Cultura ha
recordat que en tota la Comunitat
Valenciana tan sols existeixen "set

o huit conservatoris en la mateixa
situació que el de Benicarló", és a
dir, que són sufragats majoritària
ment pels consistoris. Guzman
sosté que la subvenció que arriba
de conselleria és "mínima" i supo
sa només una xicoteta part del
cost total.

D'altra banda, i respecte d'això
de la polèmica sorgida per l'aco
miadament massiu dels profes
sors que es va realitzar en el mes
de juny, ha assegurat que torna
ran a ser contractats a partir de
l'un de setembre i que "segons
s'arreplega en l'annex tres del

conveni, els que estan en condi
cions de tindre jornada completa
passaran a ser fixos continus".

El màxim responsable de
Cultura afirma que el consistori no
té constància que els professors
hagen denunciat el seu acomiada
ment davant Magistratura de
Treball, com va sostindre el Partit
Popular durant un ple municipal.
Cal recordar que, en l'actualitat, el
conservatori imparteix ensenya
ment musical a 260 alumnes i que
compta amb 25 professors.

La població frega els 25.000
text NATÀLIA SANZ

La població total de Benicarló
continua augmentant mentre els
agents de Policia Local no aconse
gueixen arribar a la ràtio recoma
nada. Segons les dades que des
vela el Cens de població en data
29 d'agost, la població total del
municipi és de 24.919 habitants,
dels quals, 20.161 són espanyols.
La xifra desvelada per Juan Lores,
regidor de Governació, suposa un
increment de set-cents quaranta
cinc habitants en tan sols huit
mesos. Dels prop de cinc mil beni-

carlandos estrangers que tenen la
seua residència registrada en el
municipi, el col·lectiu més nombrós
procedeix del Marroc. Mil sis-cen
tes setanta persones procedeixen
d'este país, cent setanta més que
a principis d'enguany. El segon
col·lectiu més important per nacio
nalitats ho constitueixen els equa
torians, que sumen set-cents nor
anta-cinc residents. Els romane
sos continuen ocupant el tercer
lloc per nombre d'habitants proce
dents d'este país. En l'últim
recompte del cens, sumen cinc
cents trenta-tres. Per darrere d'ells,

els ucraïnesos aconsegueixen la
xifra de dos-cents set empadro
nats a Benicarló. El col· lectiu de
ciutadans procedents d'Alemanya,
França i Itàlia, te ja una xifra pròxi
ma als quatre-cents empadronats.

Lores ha destacat que "es trac
ta -d'una població més o menys
estable" que continua l'increment
constant que s'ha pogut constatar
al llarg dels últims anys. Este aug
ment poblacional, no obstant, no
s'ha vist acompanyat amb l'incre
ment del nombre d'agents de la
Policia Local que existeixen en la
ciutat.

.•....•........................................•....................................•.
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Comença la lliga

..

00 urant molts i molts anys
el futbol ha estat l'acte
que més m'ha interessat
del programa de festes

d'agost. Enguany, no sé massa bé
per quins set sous, s'han disputat
els tres partits de rigor i únicament
he fet acte de presència al
Municipal de la Carxofa la primera
mitja part del matx disputat contra
el Villarreal CF C. Poca cosa en
vaig poder treure en clar en tan
poca estona, però sí que vaig tin
dre temps de copsar algunes
novetats. Per exemple, vaig com
provar en els meus propis timpans
com la veu, que no l'idioma, de
l'encarregat de megafonia havia
canviat. Als que ja tenim una edat,
quan el cos se'ns acostuma a una
rutina se'ns fa difícil assimilar les
novetats. No vull enganyar ningú,
però encara que Javier Valtueña
hi pose molta voluntat no hi ha
punt de comparació amb la pro
fessionalitat de Josvi Palanques.
Caldrà deixar passar el temps per ,.'
comprovar si millora l'estil del més
reconegut i internacional madri
dista local o ens acabem avesant
tots a les noves maneres.

També vaig tindre dificultats a
reconéixer els jugadors que
defensaven els nostres colors. De
fet només coneixia Sànchez,
Burriel i Masip i a la mitja hora
aproximadament vaig comprovar
com el nostre extrem esquerre era
un tal Alvaro que la temporada
passada ja havia jugat amb nosal
tres. Això sí, vaig mirar a la ban
queta i gairebé tots els rostres em
resultaven familiars.

Una veïna de localitat em va fer
notar que el distintiu de capità el
lluïa un xicot aparentment menys
jove que la resta de futbolistes i
que és el primer any que està ací.
No vaig acabar d'entendre com hi
havent com hi havia jugadors de
la temporada passada aquesta
distinció requeia en un nou vingut.
Francament, jo als tres que he
esmentat abans també els veig
xicots amb tot el coneixement per

poder ser capitans del COB. No té
l'afer més transcendència i Xoco
sabrà el que es fa. Per cert, em
van agradar molt les maneres d'a
quest xicot foraster, sens dubte
serà un dels més ferms puntals de
l'equip.

En general em va agradar força
la línia medul·lar. Tenim una bona
mitja. Una senyora mitja. Estic
convençut que poquets equips de
la categoria disposaran d'un cen
tre del camp com el nostre. Un
xicot rosset que duia el número
set (diumenge vinent ja em sabré
tots els noms) la va remenar com
va voler i un altre que duia el sis
(èmul si més no en les maneres
del nostre Gustavo) va deixar
detalls d'una excel·lent qualitat. La
defensa també em va agradar,
com no m'havia d'agradar si els
pilars de l'eix són dos xicots del
poble amb un potencial balompè
dic impressionant ! Els laterals,
valents; no s'ha de demanar més.
El problema és que em van dir
que no hi ha recanvis. Si se'ns
lesionen Burriel o Masip no tenim
ningú a la banqueta -que jo sàpI
ga- per poder-los substituir.

"En la vida, però
en la vida, havia

vist tan poca
gent en un partit

de futbol
de festes"

Encara alguna novetat més. En
la vida, però en la vida, havia vist
tan poca gent en un partit de fut
bol de festes. Suposo que per a la
junta directiva -i també per als
jugadors- ha de ser absolutament
descoratjadora la contemplació
d'unes graderies tan despobla
des. La llotja presidencial però sí
que es va vore habitada, tampoc

no molt. En animada conversa
departien Marcos Marzal i el sen
yor Utiliano Z.P. fent una exemplar
exhibició de què és això del
savuarfer. L'actual regidor d'es
ports, com jo, va abandonar les
instal·lacions a la mitja part. Vaig
comprendre hores més tard que
era perquè s'havia de canviar per
anar a la desfilada del ball de les
entitats tot mudat.

El primer quart d'hora els galàc
tics filials grocs se'ns van menjar,
però poquet a poquet vam anar
apoderant-nos del terreny de joc,
si més no fins l'hora de la rifa del
pernil. El resultat final, que no
importa gens, va ser de O a 1 a
favor dels forasters.

No estic en condicions de con
tar moltes més coses. Bé sí, que
un soci em va emprendre pel
carrer i em va dir que estava
indignadíssim perquè a l'assem
blea s'havia aprovat que es feren
quatre dies del club. Però quatre
dies amb totes les conseqüèn
cies: a pagar tot el món. Vells,
dones, xiquets, socis normals,
especials i d'honor. Jo tampoc ho
acabo de vore gens clar. Si em
trec el carnet "especial" és per no
haver de fer cua cap dia a la taqui
lla; hauré d'enginyar-me algun
mecanisme per tindre l'entrada
sense haver d'esperar ningú.

I encara que només siga per a
l'estadística, informar que els
resultats dels partits de festes,
tots tres contra potents equips (no
és un tòpic) han tingut els resul
tats següents: COB, 1 - CD
Burriana, O; COB, O- Villarreal CF
C, 1 i COB, O- UE Rapitenca, 2.

Diumenge vinent comença el
campionat de lliga. Ens visita El
Puig CF i estic segur que comen
çarem guanyant. No ?

Una vegada acabat tot aquest
rotllo, me n'he assabentat que
s'ha incorporat al nostre equip un
central amb ofici procedent del
Borriana. Si és que ja ho vaig vore
jo que anàvem massa justos de
personal en aqueixa posició ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Bona presentació del BFS
text REDACCiÓ

I] n el seu partit de presen
tació, el Benicarló FS, va
ser rebut amb unes gra
des plenes d'a

feccionats en un partit
molt emocionant fins el
final davant el Polaris
Múrcia.

En un partit molt dinà
mic, va quedar plasmada
la qualitat del Polaris i el
les ganes i l'ordre del
Benicarló. Ambdós
equips van utilitzar les
seves armes en favor de
l'espectacle i el partit va
acabar amb un just
empat, malgrat que el Benicarló
va entrar a l'últim minut guanyant
per 6-4.

El Polaris tenia mes classe en
el joc, però el Benicarló, amb
altres valors es posava a la seua
altura. Les arribades del Polaris
feien tremolar l'equip benicarlan-

do, però això no l'acovardia, i així,
en està primera meitat Benicarló i
el seu esperit de sacrifici van dei-

xar viu el partit amb un 3-2 a favor
del Polaris.

En la segona en dos minuts
Benicarlo va capgirar el marcador,
i es va veure amb possibilitats

d'endur-se el partit. El
Polaris empatà en el 26,
però ja no era el de la pri
mera meitat, menys inquiet i
menys incisiu, però amb
qualitat i classe a vessar, de
res li va servir quan Nano fa
valer el bon joc local, i en
dues ocasions, en el 34 i 35,
posa el 6-4. Benicarló creia
que la victòria era possible.

AI final la tàctica porter
jugador, estructurà un nou
partit a "anteriorment vist, i

Polaris en 3 minuts va empatar.
La recompensa al seu últim
esforç.

Presentat el Ràcing Benicarló
text GREGORIO SEGARRA

El divendres 19, el Récing
Benicarló es presentava davant els
mitjans en una roda de premsa a la
qual van assistir, a més del presi
dent, Ismael Mateu, diversos mem
bres de la Junta Directiva i l'entre
nador Víctor Caballer. El president
va anunciar la composició de la
plantilla, formada per 29 jugadors,
en la qual destaquen les noves
incorporacions del porter Jordi
Cardona (ex del Benicarló i La
Sénia, entre altres), el també porter
lñaki Gómez (procedent del
Llagostí Vinaròs de futbol-sala), el
defensa Emilio (procedent del
Juvenil del C.D. Benicarló), Alberto
Celma (procedent de la Penya
València), Raúl Martínez (proce
dent de la Penya Barça de vete
rans), Joaquín Casp (ex del
Peníscola i Benicarló, entre altres) i
diversos jugadors procedents de la
lliga local. El pressupost per a

aquesta temporada rondarà els
20.000 Euros i l'objectiu esportiu
passa per millorar l'actuació de
l'anterior temporada en la qual es
va quedar en sa posició. Com nove
tats importants, es va citar el canvi
de dia i de lloc, ja que aquesta tem
porada es jugarà en el Camp de les
Pistes d'Atletisme els diumenges a
la tarda a l'hora oficial. Haurà tres
partits en els quals es cobrarà

entrada: contra el Peníscola, Càlig i
At. Benicarló, sent els altres d'en
trada gratuïta, si bé els socis no
pagaran en cap partit. El preu dels
carnets seguirà sent de 10 Euros i
la Junta espera superar la xifra dels
177 socis de l'anterior temporada.
La presentació oficial de l'equip va
ser el dimarts 23 d'agost, en el par
tit contra el Castelló "B" de 3a

Divisió, en les Pistes d'Atletisme.

--
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Per Xavi Burriel

La Festes Majors dels bous

,
QUE PASSARA EN LES FESTES D'AGOST DE 2006??

• •
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