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~ ~ ~ EL TEMA ~ ~ ~•
El regidor que volia ser funcionari
El Butlletí Oficial de la Provincia (BOP ) anuncia que el fins ara discret regidor d'Hisenda, Ramon
Compte, es vol convertir en tècnic de direcció /organització de l'Organisme Autònom de Centres

Socials Especia litzats de l'Ajuntament de Benicarl ó. La seua intenció no tindria més
conseqüències si no fora pel dubte que pot planar sobre la independència del procés de selecció

text REDACCiÓ

I] I Butlletí Oficial de la
Provincia (BOP) ens sor
pren ia novament, des 
prés de setmanes de

pol·lèmica sobre la contractació de
la dona d'un regidor com a agent
de la Policia Local , amb la resolu
ció signada per la presidenta de
l'Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats (OACSE),
Maria Josep Arayo , d'admetre un
total de 18 aspirants a una plaça
de tècnic de direcció /organització
de l'OACSE, entre els quals per a
sorpresa de tothom, es troba el
regidor d'Hisenda de l'Ajuntament ,
el social ista Vice nte Ramon
Compte.

El simple fet d'aparèixer el nom
del regido r a la llista ha caigut com
una gerra d'aigua freda sobre la

resta d'aspirants, entre els quals i,
com a dada curiosa , es troba la
nora de l'exdiputat del PP, Paca
Moliner que també es va troba r
amb una pol-lè mica semblant en
un procés de selecció similar en
època de majories absolutes del
Part it Popular,

La normativa que regula l'accés
a la funció pública assenyala que
els interessats han de tenir més de
18 anys , posse ir titu lació suficient ,
d'acord amb les bases de la con
vocatòria , tenir el nivell de conei
xements de valencià determinat a
la convocatòria, tenir capacitat físi
ca i psíquica per a l'exercici de les
funcions de les places convoca
des , no estar inhabilitat per a l'e
xercici de les funcions públiques ni
separat del servei mitjançant
exped ient discipl inari de qualsevol
administració públ ica i tenir la

nacionalitat espanyola o la dels
altres membres de la Unió
Europea.

Sense dubte el regidor, que
ocupa una plaça a l'Ajuntament de
Pen ísco la , aco mpleix aquests
requisits. Però ací s'obri el debat
sobre si allò que és legal és també
ètic. És l'òrgan de selecció qui ela
bora les proves selectives, qualifi 
ca els exercicis que realitzen els
aspirants i proposa els nomena
ments. En la plaça en qüestió és la
regidora del Bloc , Maria Josep
Arayo la presiden ta del tribunal,
que té com a suplent a Begoña
Ayza , compa nya de llista de
Compte a la candidatura del
PSPV-PSOE a les darre res elec
cions .

NOVA POL-LÈMICA
L'enrenou ha sigut tal que les

.....................................................................................
la V e U debenicarlo



p •
• "Ha de renunciar al seu càrrec"

ve de la pàgina anterior

crítiques li arriben des de les dues
bandes. El Bloc, soci de govern
dels socialistes han recordat que
tot i que la llei marca que "qualse
vol persona pot presentar-se a un
procés selectiu de les places inclo
ses prèviament en una oferta d'o
cupació pública, que detalla els
aspectes principals mitjançant una
resolució de l'òrgan del departa
ment competent", no els pareix be
aquesta postura. Fonts dels nacio
nalistes han sigut directes i breus
admetent que "no els sembla be i
així ho han dit a qui correspón
internament".

Però les crítiques arriben també
des de les files populars . El porta
veu dels consevadors, Marcelino
Domingo, lamentava aquest nou
cas ·de pol·lèmica que afecta un
regidor. "Senzillament si vol optar
a la plaça ha de renunciar al seu
càrrec , d'un altra manera no ho
considerariem ètic", ha remarcat.
Segons Domingo , el Partit Popular
es va trobar en una tesitura similar
en l'anterior legislatura quan l'ho
me d'una regidora va voler optar a
una plaça d'aparellador. En aquell
moment, recorda Domingo , "se li
va dir que no es presentara i ara

veiem com ells si permeten que el
regidor del PSOE és presente a la
plaça".

El parer del PP és que la deci
sió "no ens sembla correcta ni
ètica" i es pregunten "què pensa
ran la resta dels aspirants quan
vegen que entre els admesos hi
ha un regidor de l'equip de
govern? ". En la seua opinió i en la
línia expressada pel Bloc, el regi
dor no hauria d'haver-se presentat i
els dos partits, tret del PSOE opi
nen que l'actuació no els pareix be.

MÉS ANÈCDOTES
A tall d'exemple i per fer-nos

una idea de la magnitud del fet, a
la mateixa plana del BOP (Núm
26, 2 de març de 2006) al següent
acord el regidor Vicente Ramón
Compte signa un acord com a
tinent d'alcalde de l'Àrea
d'Economia i Hisenda on es fixa el
preu públic per al concert de
Falles. ¿És o no és ètic?, ¿És o no
legal? El debat està novament
sobre la taula.

.....................................................................................
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Protegiran els arbres monumentals
text NATÀLIA SANZ

L'ajuntament de Benicarló està
preparant una ordenança de pro
tecció d'arbrat d'interès local. El
municipi de Benicarló i el seu
terme municipal, per les seues
característiques ambientals i
històriques, ha vist afavorida l'e
xistència d'una gran biodiversitat
d'espècies vegetals autòctones,
que formen part de la vegetació
dels boscos, camps de cultiu agrí
cola i de la vegetació ornamental
del municip i. Aquest conjunt de
fets ha facilitat que en el mitjà
natural , agrícola i urbà existisquen
grups i exemplars botànics que
per les seues caracteristiques
excepcionals de tipus científic,
històric , cultural i social , presenten
un valor d'interès local. Aquests
elements vegetals constitueixen
un patrimon i arbori únic que es
considera forma part del patrimoni
mediambiental i cultural de la loca
litat, el que implica que siga d'in
terès públic la seua protecció i
conservació . Alguns d'aquests
espais arbrats estan en perill en

l'actualitat per causes diverses,
com són la tala indiscriminada, el
vandalisme, els incendis forestals ,
les ampliacions urbanístiques i
viàries en general , les transforma
cions agràries , les plagues i malal
ties, els agents atmosfèrics, els
trasplantes, etc. Aquests riscos
s'han vist afavorits per la falta de
coneixement del nombre d'indivi
dus destacables i del seu estat de
salut.

Així, per a detenir i evitar la
degradació i desaparició d'aquest
patrimoni arbori, d'éssers vius
ancians , es requereix d'una pro
tecció i conservació racional , efi
caç i efectiva. La nova ordenança
que s'està preparant des del con
sistori , pretén contribuir a aquesta
conservació. Segons aquesta
ordenança , s'entén per arbre d'in
terès local aquella planta llenyosa ,
arbòria , que destaca dins del
municipi per una o per diverses
característiques de tipus biològic ,
paisatg ístic, històric, cultural o
social , i que després del correspo
nent procediment, és declarat com
a tal i catalogada . Aquestes carac
terístiques la fan mereixedora de
formar part del patrimoni cultural.
Per arbrat d'interès local s'entén
una agrupació de diversos arbres
que, per la seua espècie , grandà
ria, edat, bellesa, composició, sin
gularitat o història és considerada
destacable i digna de protecció
per a la col·lectivitat. La protecció
comprèn l'arbre o arbrat d'interès
local, l'entorn i la seua història.
Aquests elements es consideraran
un bé protegit.

~ ;

Ensurt
¡Una xiqueta de 13 anys va resul- ¡
¡tar ferida el passat cap de setma- ¡
¡na després de caure des de la ¡
j terrassa d'un edifici a Benicarló en j
¡circumstàncies que es segueixen
~ investigant. La menor tenia una
¡cama trencada i, com mesura pre- ¡
~ ventiva , se li havia posat un colla- ~
~ ret. La ferida va ser atesa en un j
¡primer moment pels serveis sani- ¡
¡taris de Benicarló i, després d'a- ~
~ questa primera assistència, va ser j
¡traslladada a l'Hospital de ¡
¡Vinaròs, on va ser ingressada. ¡. .
~ Segons alguns veïns, la xiqueta
¡es trobava en la terrassa de l'edi-
¡ fici intentant agafar una peça de ¡
¡roba que li havia caigut , quan es ¡
¡va precipitar al buit. .

: :....................................................................................
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La Generalitat inaugurarà en breu
una oficina AMICS a Benicarló

text REDACCiÓ

En els proxrrns dies, la
Generalitat engegarà a Benicarló
una de les cinc Agències de
Mediació per a la Integració i la
Convivència Social (AMICS). La
primera d'elles, a l'Alfàs del Pi ja la
va inaugurar la consellera de
Benestar Social, Alicia de Miguel ,
el passat mes de febrer.

Els AMICS tenen com objectiu
facilitar a les persones immigrants
la informació i assessorament
necessari per a solucionar qües
tions relatives a la formació i edu
cació , temes d'integració cultural ,
assumptes d'inserció soci-laboral ,
tramitació d'un habitatge digne i
informació en matèria sanitària.
l.es -aqències AMICS reflecteixen
un compromís de lluita contra l'ex
clusió social i l'afany de la
Generalitat d'aconseguir una
societat oberta i plural en la qualla
igualtat d'oportunitats sigui una
realitat".

La Generalitat, a través de la
direcció general d'Immigració, ha
destinat prop de 1,3 milions d'eu
ros per a la creació de les prime
res agències. Durant el passat
any, es van signar conven is de
col·laboració amb els municipis de
Benicarló, l'Alfàs del Pi, Borriana,
Mislata, Énguera, i . València.
Aquest any 2006 ·se signen dos
nous convenis: un amb la ciutat de

Castelló i altre amb Alcoi , que s'ha
signat aquesta setmana. El pres
supost per a finançar aquests dos
projectes, i el de València, és de
1.137.780 euros . Els convenis de
col·laboració signats amb els dife
rents ajuntaments per a l'engega
da, funcionament i manteniment
de les AMICS estan cofinançats
pel fons Europeu de
Desenvolupament Regional.

con

ran presents en el nou cen . Els
terrenys sobre els quals es cons
truirà el nou edifici són de gairebé
8.000 metres quadrats. Cap des
tacar que el mateix equip guanya
dor és el mate ix que s'enca rre
garà de la redacció del projecte
bàsic i d'execució del nou centre
de salut de Benicarló , i que a
més, van assolir situar en segon
lloc el projecte que van redactar
per al concurs d'idees del Centre
Teatral.

Moya i Associats està compo
sat per un equip multidisciplinar
de . joves benicarlandos, que
estan aconseguint guanyaç;;se un

restig i en la seva ciutat.N:Sanz

gon industrial del Collet, és dotar
d'una sèrie d' infraestructures
complementàries a les
instal·lacions. En aquest sentit,
està prevista la construcció, en
els terrenys dotacionales dels
quals disposa el consistori en el
polígon , d'un centre social.

Entre els serve is que prestarà ,
es troba una guarderia, encami
nada a atendre als fills dels treba
lladors del polígon . D'altra banda,
s'ha previst la insta l·lació d'un
petit ce~tre comercial. Despatxos
per él activitats adm inis tratives
comune es empreses que es
troben a I ihstallades, servei
assistencials I soci-culturals, esta-

L'arquitecte Enric Moya ha estat
el guanyador del concurs d'idees
del centre comercial i social del
polígon industrial de Benicarló. La
proposta, presentada amb el nom
de "Bancal de Serveis", va acon
segu ir fer-se amb l'adjudicació
gràc ies al currículum de l'autor
del projecte, la qualitat de presen
tació , la memòria tècnica i l'estudi
previ que va presentar l'equip tèc
nic de l'Arquitecte Moya i
Associats.

AI concu rs d'idees;
per l'ajuntament
només es van
propostes. L'obje ou edi
fici , que es construir àïe ñ el polí-

...................................................................................
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~ ~ ~ CULTURA ~ ~ ~

Concerts en viu
text DR.CLlMENT

Benicarló abril 2006
Pareix ser que s'anima ja la

moguda de concerts a Benicarló.
És un goig que hagen començat
per fi a programar concerts en els
bars. Açò es una aleg ria per als

que; gaudim de
unes cerveses mentre

sublima la forçà del directe,
un plaer el rockiêh sales peti-

Van començar divendres 7, al
KANGAROO del port , els VETE
RANS de Castelló amb una live
session del clàssics dels anys
setanta. També, dijous sant vin
gueren al BOSC del poble , els
DIFERENTE LíQUIDa un grup
mes avantguard ista de València
que, amb el seu funky meta ll, ens
van donar un poc de tralla.

!~
;:' .-'.,,'""._,_c.'" .,,<
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•• • amb el

José Caldés al Parador
text REDACCiÓ

El 6 d'abril, José Caldés, pintor i
escultor benicarlando, va presentar
en el Paradorde Turisme l'edició limi
tada de 20 rèpliques a escala de la
seva obra "Els llauradors". L'acte,
presentat per Jesús Maestro, va con
tar amb la participació de Fernando
Peiró Coronado, que va oferir una
interessant disertación sobre els dife
rents tipus d'artistes. José Caldés,
acompanyatper FrancVila, de la fun
dició Vila, va explicar el procés de
creació d'aquestes reduccions.
Després de la projecció d'un docu
mental elaborat per Mediarec, el
Parador va oferir un aperitiu. Els artistes de Benicarló estan molt actius

.....................................................................................
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~ ~ ~ PUBLICITAT ~ ~ ~

_ o .

mayo
---de17:00 a22:00h.-

o Exhibiciónde escritores delaOid School
representando alos pioneres del graffitien

Espeña
BCN:MUSA, NOCK, SENDYS, BIZ, FASIM
MADRID: PASTRON #7, MAX 501 ,TRASE,

GLUB, EINSAMKEIT ( LARRY 88 ).
o Sesión deDJ's:

KOA ( BCNOlDSCHOOl) SACE
(MADRIDOl DSCHOOl ).

o Conferencia sobre graffiti acargade
PASTRON #7

' . - . ¡

abril
--de 17:00 a22:00 h.--

.Exhibiciónde la New Schoolacargo
de dos grupos:

BOA MISTURA (Madrid)
NARCOGRAFIX (Vic)

-Sesiónde DJ's:
KIKO (Vinarós )

.Música en directo:
PIBE (saxo)

abril
--de 17:00a 22:00h. - - 

.Exhibicióndeescriloresde lazona:
HACHE,NOKE,BUSTER,SEOM,BASTONE,

CHILE,THe, SAK,PAl, SHAYA,JOHE, DEAN,
ANXOA, MAOK,TOPE,DEVIL, FENIX,MIKI,

MOVE, AROME,".
.SesióndeDJ's:

ROCK STEADY BEATZ (Valencia ).
.Exposiciónde I¡enzosylibros:

HACHE,CHILE,PAl,ZOO COLORS,...

- --- 19:00 h------,IIIIIl..----- - -----J1IIil

· Ina~uración exposicióntotogratica estudio

Javier Roda,Grupo Fusión:
,

MARIA JOSE, PERICa YJAVIER RODA.

......... ....................... .................. ............ .................... ...
laveUdebenicarlo



~~~ MIS CE

Políticament ... (in)correcte
allò que podria ser legalment correcte i
allò que podria ser èticament incorrecte.

Des de la Veu no entrarem a valorar la
legalitat d'aquesta actuació, no és feina
nostra, però sí el fet que discorren greus
"inconvenients", per dir-los d'alguna
manera, que poden ficar en entredit la
correcció i l'ètica d'aquesta persona i la
de l'equip de govern que el sustenta.

Els partits polítics ja s'han pronunciat.
El PSOE, al govern, apel -la
a la legalitat i al dret de qual
sevol persona a aspirar a un
lloc de treball dins l'adminis
tració. El BLOC, també al
govern, oficiosament, es
pronuncia indicant que ja ha
fet constar la seua queixa. I
el PP, a l'oposició, més con
tundent, ha dit que és ètica
ment reprovable i, que sí es
vol presentar a aquesta
plaça, el que hauria de fer és
renunciar al seu càrrec de
regidor.

L'última decisió la tindrà
el regidor en qüestió.

Si més no, abans de ficar
se en camisa d'onze vares, tal volta li aniria bé, tant a
ell com al seu partit, fer memòria d'aquell antic prover
bi de Juli César, recollit per Plutarco en les seues "vides
paralleles'' i que deia allò de "no és suficient que la
dona del Cèsar siga honesta, també ha de semblar-lo",
quan pense en la conveniència de presentar-se defini
tivament a opositar per aqueixa plaça.

31
El dia 8 d'octubre de 2005, al BOP, es

publicaren les "Bases per a la provisió en
propietat d'una plaça d'auxiliar adminis
tratiu de naturalesa funcionarial de l'O. A.
de Centres Socials Especialitzats". El dia
2 de març de 2006, al BOP, surt la reso
lució d'aquesta convocatòria amb la llista
d'admesos, en la qual apareix, com
admès, l'actual regidor del PSOE, en el
govern municipal i Tinent d'alcalde dele
gat de l'Àrea d'Economia i
Hisenda, Ramón Compte
Moros.

Tots ens podem presen
tar per a cobrir qualsevol
plaça que convoque l'admi
nistració, òbviament, sinó
s'ha estat separat o inhabili
tat per l'exercici de la funció
pública. Fins ací tot ens pot
semblar correcte però, que
passa quan es presenta ,
com un més, per a cobrir
aquesta plaça, algú que és
regidor del mateix ajunta
ment on s'ha fet la convo
catòria de la plaça? I, si a
sobre , ostenta un càrrec
polític de responsabilitat en aquesta administració? I, si
a sobre, pertany a l'equip de govern que ha fet aques
ta convocatòria de plaça de funcionari?

El que en aquest número tractem a La veu de
Benicarló com a "tema de la setmana" és una d'aques
tes problemàtiques qüestions, que, de veqades, es
poden presentar en els ajuntaments i que és mou entre

."'""

."'""
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CARXOFA: amb un bon rajolf .9'()H d'oliva i uns allets trin~~dets, per donar mèsbon··~c:lbor

a aquestes últimes carxofes deia temporada, a tots els que van fer possible que Jélfàrç>
la del passeig de l'estació tornara a lluir. A veure si algun capgrós abans de parlajjpensa
una mica , .

PANISSOLA: rasposa i enganxosa per els responsables Culturals del nostre ajuntament.
A veure , els museus són per visitar-los, no? Els museus han d'obrir quan n'hi hà més
afluència de turistes , no? S'imàginen el museu Dalí, tancat a setmana Santa , quan més
gent n'hi ha? No, veritat. Doncs que redimonis feia diumenge i dilluns tancat el MUCBE?
Si. volém alguna cosa amb persona litat, adoptent-Ia! A veure si canviem la mentalitat
"pueblerina" senyor regidor de cultura!

~--------------------------------------------------
CULTURAL

r
»

Directora! CRISTINA GARCIA
Cap de Redacció! JORDI MAURA

Consell de Redacció! XIMO BUENO,
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Per Xavi Burriel

El nou pas

PAS DE SETMANA SANTA:
IMATGE DEL CALVARI DE SANT CONDUCTOR,
INTENTANT APARCAR EL COTXE EN BENICARLÓ...

"L'essència del graffiti és deixar-se veure"
text JESUS MAESTRO

Garabatearte és el nom de la
Mostra d'Art Urbà organitzada pel
Centre Comercial Costa Azahar.
Xile , un escriptor de graffiti resident
a Vinaròs i part fonamental de l'e
quip que ha organitzat Garabatearte
ha participat en exhibicions a
Vinaros, Benicarló , Castelló ,
Saragossa , La Sénia, Sant Jordi i en
el festival Camel-arte '05 , a
Barcelona , a més de col·laborar en
publicacions com la revista hip hop
nation. Inicis de Xile.
Funcionament de l'exhibició

"S'han destinat 3 dies d'exhib ició
clarament definits : El dissabte 22
participarà un grup d'escriptors de la
zona (Vinaròs, Benicarló , Castelló i
Borriana) per a donar a conèixer el
graffiti que es realitza en la provin-

cia. El dia 29 vindran dos grups de
graffiti de Madrid i Vic. Són joves
que provenen en molts casos del
disseny gràfic i fan servir tècniques
mixtes per a les seues obres,
donant una nova imatge a aquest
tipus de representacions artístiques.

El tercer dia està dedicat a la
"vella escola",amb 5 escriptors de
graffiti de Barcelona i 5 de Madrid,
que representen l'inici del graffiti a
Espanya , i que són els pioners de la
moguda. La intenció de la mostra és
donar a conèixer a la gent i que
existeix una veritable cultura urbana
representada en forma de graffiti.

-- - -----------------------------------------------,
ERE BAUSÀ JOAN HERAS
-, NATALlA SANZ CARLES '
~ PARís , JOSEP V.TAUS,
II MAURA, G. SEGARRA,
.RRE I EL SAMARUC
ATAllA SANZ JAVI PAU
ORlO SEGARRA '

La Veu respecta la llibertat d'expressió. La res
ponsab ilitat de les opinions és de qui signa l'es
crit. La Veu es reserva el dret d'acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d'anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim .



.. ~~ . CULTURA ~.~~

Lluís Llach actuarà al maig a Alcalà
text JORDI MAURA

El músic Lluís L1ach realitzarà el
divendres 19 de maig un dels últims
concerts abans de la seva retirada
en 2007 a Alcalà de Xivert. Així ho
va anunciar dimecres a Benicarló el
regidor de Cultura i Festes, Ximo
Pitarch. El concert de L1ach serà el
plat fort abans de la VI Fira
Multisectorial de Sant Isidre prevista
per al cap de setmana. El programa
de la fira inclourà des de campio
nats de boli, escacs o bàdminton a

cata de vins, radiocontrol, grups de
danses i concerts de rock per als
més joves.

L1ach arribarà a Alcalà de Xivert

amb l'espectacle "i" que ha esgotat
les entrades en els seus últims con
certs i recuperarà cançons del seu
vell repertori com "Geografia", "El
dia", ' "Tendresa", "Maremar" o
"Núvol blanc" i noves cançons que
abordaran les últimes mogudes polí
tiques . "L'anunci de la seua retirada
va animar a la regidoria a tractar de
contractar-lo perquè vingués a
Alcalà com ja va fer en els anys 70".

Les entrades s'han limitat a 1.000
i estaran a la venda a la llibreria
Grèvol i a l'Oficina de Turisme.

.....................................................................................
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Que ve la TDT
text JORDI MAURA

Els plens dels Ajuntaments de Peníscola , Benicarló
i Vinaròs aprovaran en els pròxims plens que celebrin ,
els estatuts que regiran el futur consorci que gest io
narà el quart canal munic ipal de la televis ió digital. Van
ser els ajuntaments d'Alcalà de Xivert , Peníscola ,
Benicarló i Vinaròs els quals van optar al canal públic ,
encara que la posterior resolució del mes de març va
excloure a la localitat d'Alcalà de Xivert, que ha reco
rregut l'assignació. La primera reunió, celebrada a
Benicarló , va prendre com principal acord la decisió de
crear el consorci que marca la legislació per a gestio
nar aquest canal. Segons va explicar el primer edil d'a
questa localitat, Enric Escuder, "aquest va ser el prin
cipal acord i no es va entrar en els detalls de la gestió
pública d'aquest canal" que haurà de ser controlat i
supervisat per les administracions integrants. Escuder
va explicar que la sintonia entre ajuntaments està sent
bona, malgrat la diferència de color polític en els

governs dels tres municipis costaners. D'aquesta
manera després de l'acord inicial el següent pas serà
aprovar els estatuts del consorci que en la realitat
vénen a ser l'adaptació d'un model d'estatuts facilitat
per la pròpia Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP) en els quals consta l'acord dels
ajuntaments i les respectives obligacions. Malgrat que
Escuder va avançar que les aportacions de cada con
sistori i els consellers anírien en funció del nombre
d'habitants, des de Peníscola es va més enllà i fins i tot
es brinden a augmentar "fins al 33 per cent" l'aportació
de cara a drets i obligacions, segons va assegurar l'al
calde d'aquesta localitat, Andrés Martínez. "En
Peníscola no ens preocupa la ponderació que es pugui
adoptar i tractarem de propiciar una concessió honra
da i transparent que no estigui manipulada per ningú",
va agregar Martínez . Aquest i altres debats , com el
model de gestió , s'ajornaran per a futures reunions
entre els diferents representants municipals.

.....................................................................................
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~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

Biodiversitat: COPS a Curitiba

CURmBA-BRASIL

COPB MOP3

~
la ciutat brasilera de Curitiba es celebrà de 21

~ a 31 de març passats la 8a Conferència de les
Parts Signatàries (COP8) de la Convenció
sobre la Diversitat Biològica. Sovint s'han criti

cat aquestes grans trobades internacionals per inope
rants i pocs útils. Però si no fora per aquestes reunions,
possiblement, els problemes que les jus
tifiquen no apareixerien als diversos mit
jans de comunicació i no es donarien a
conèixer informes o estudis.

La biodiversitat és la varietat de la
vida expressada en tres nivells, el genè
tic, l'específic i el d'ecosistemes. Sovint,
el concepte es restringeix, sols, al nom
bre d'espècies d'un territori. S'han clas
sificat prop de 2 milions d'espècies però,
segons diverses estimacions, poden
haver-nede 3 a 100 milions. Com a
dada, cada any se'n descriuen unes
25000 noves. Però aquesta riquesa
biològica està perdent-se: més de
76000 espècies conegudes actualment (4%) estan en
perill d'extinció, moltes altres desapareixen sense haver
Ies descobert. Hi ha arguments científics, ètics, estètics
i econòmics que justifiquen la conservació de la biodi
versitat.

A la Conferència de l'ONU sobre el Medi Ambíent i
Desenvolupament (Rio de Janeiro 1992,) es presentà la
Convenció sobre la Diversitat Biològica (COB) que, fins
l'actualitat, ha sigut ratificada per 170 països. L'article
núm. 1 assenyala com objectius de la COB "la conser
vació de la diversitat biològica, la utilització sostenible
dels seus components i la participació justa i equitativa
en els guanys que es deriven de la utilització dels recur
sos genètics". Aleshores, cal rebaixar la taxa d'extinció
d'espècies, regular l'explotació la biodiversitat -font de
nous medicaments, gens...- i repartir de beneficis de les
multinacionals biotecnològiques amb els estats o pobles
indígenes, els autèntics propietaris. Per implementar la
COB s'han dut a terme set conferències abans de la de
Curitiba. S'han adoptat mecanismes per fer possible l'ac
cés als recursos i la informació (bases de dades). A la
COP extraordinària de Montreal (2000), s'aprovà el
Protocol de Cartagena sobre la Seguretat de
Biotecnologia que regula el comerç i la informació sobre
organismes transgènics.

Curitiba és una ciutat de més de dos milions d'habi
tants que no s'assembla gens a una urbs del 3r món. És
coneguda pel seu transport públic, és la ciutat del món
amb més zones verdes i sense barraques, compta amb
36 hospitals, 20 teatres, 74 museus i centres culturals....
(dades de 2001).

Delegats de 180 països, ONG, pobles indígenes... es
van reunir a Curitiba per la COP8. Els temes de debat
eren les àrees protegides, la conservació d'espècies, la
variabilitat genètica, les espècies invasores i el canvi
climàtic. Segons el llistat de l'ONU a 2003, hi havia

102.100 àrees, 18,8 milions de quilòmetres quadrats.
Però en moltes d'elles la protecció és gairebé és nomi
nal per manca de recursos financers. L'objectiu inicial de
la COP8 era que, almenys, un 10% de les àrees rebes
sin un protecció efectiva. A 2002, els països signataris
de la COB es van comprometre a aconseguir per a 2010

una disminució significativa del ritme de
pèrdua de biodiversitat. Ens estem
acostant a la data de referència i la
davallada no s'està produint. També
s'havia d'establir com es fa el reparti
ment dels beneficis obtinguts amb la
biodiversitat, especialment amb els
pobles indígenes. La introducció d'espè
cies exòtiques són la segona causa
d'extinció d'espècies per darrere de la
destrucció dels hàbitats. L'escalfament
global suposarà la desaparició de
60.000 espècies de les 34 "zones calen
tes" (hotspot) de la biodiversitat; ocupen
sols 1,4% de la superfície terrestre però

tenen el 35% dels vertebrats i el 44% de les plantes del
món.

Quant els resultats finals de la cimera, les valoracions
són clarament oposades. Segons el Secretari Executiu
de la Convenció, a Curitiba, s'obri una nova era en la
translació de la COB de Rio a la realitat. S'ha aprovat la
fulla de ruta per reduir de forma significativa la pèrdua de
biodiversitat a 2010 que serà l'Any Internacional de la
Biodiversitat. Hi ha el compromís d'acordar un sistema
de coneixement, consentiment i repartiment de beneficis
econòmics i no econòmics dels recursos genètics entre
els estats i pobles indígenes i les multinacionals biotec
nològiques. S'encoratja els països a protegir de forma
efectiva el 10% del seu territori continental i marí de
forma efectiva. La propera reunió, la COP9, es celebrarà
l'any 2008 a Alemanya.

Segons els grups ecologistes, la COP8 ha sigut un
fracàs total. Encara que no es vol reconèixer, es sap que
no s'alentirà la pèrdua de biodiversitat per a 2010, caldria
molta ajuda tècnica i financera per a que els països del
3r món poguessin protegir el 10% dels seus territoris.
Segons Greenpeace sols el 8% dels boscos primaris
(no alterats) estan protegits i la no prohibició de la pesca
d'arrossegament a alta mar acabarà amb la gran biodi
versitat dels fons marins. Dilatar prop de quatre anys el
reconeixement dels drets dels estats i pobles indígenes
pels seus recursos genètics és donar temps a les multi
nacionals biotecnològiques per a que continuen explo
tant.

El model econòmic actual està destruint la biodiversi
tat planetària i no ens adonem que la seva conservació
és més que una qüestió ètica o estètica. Com deia
recentment el biòleg Miguel Delibes "nosaltres necessi
tem una Terra sana, no és ella qui ens necessita".

Pere Bausà
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 530

crec que cap dels seus lector es
puga sentir ofès perquè aquesta
gent no saben ni que vostés exis
teixen.

La panissola que li han donat al
portaveu o conseller Gonzàlez
Pons s'ahuria de fer extensibleper
a tots els membres del "consel de
la yeneralità", que utilitzen la justí
cia segons els convé i donen mos
tra de la més absoluta ignorància i
menyspreu cap a tot allò que signi
fique una defensa i recolzament de
la nostra llengua . Ni tenen vergon
ya ni la coneixen.

Bona idea eixa de subhastar els
càrrecs de certes àrees de la polí
tica local. No estaria de més inves
tigar una mica els patrimon is dels
diferents regidors d'urbanisme dels
nostres pobles. Fins i tot es podria
trobar algun d'honrat.

Pere Bausà ens deixa ben clar
que l'horta, per als nostres polítics
és una cosa del passat que cal
superar. La gent han de deixar
activitats poc productives per a
centrar-se en el sector dels ser
veis, que ens dóna diners , alegria i
vitalitat. El camp no són més que
finques susceptibles de convertir
se en urbanitzacions, centres
comercials i grans blocs d'aparta
ments . Tot el demés ens sobra. Ja
treballaran els demés per a nosal
tres.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA
Ja ha fugit la graderia inquieta? És
que els socarren a tots.

Montacargas, ganzúas... fins a
quan?

B -I d ' 8/'-,••""",." a l ",,··e s ...,·e, ,.•.·.•.a .... ,o n
Te gustaría ap render
a ballar s ín moverte
de tu casa?

J0$6 Lufs, 'fe ens eña
Tel.: 676 290 626

més de les actuals. Com sempre,
els polítics arriben tard i quan aca
ben una cosa ja se'ls ha desfasat.
És el nostre dest í, arribar sempre
tard a tots els trens.

Els llauradors es queixen que
encara no han cobrat les ajudes de
l'oli. No cal que es queixen tant, al
contrari , haurien d'estar contents
perquè gràcies al seu sacrifici la
copa Amèrica eixa que ens ha de
fer rics a tots va a tota màquina.
També, gràcies al seu esforç i no
cobrar tan aviat les subvencions,
es podrà rebre amb tota solemnitat
i pompa al papa Ratzinger, que ha
d'anar a València a fer una missa
multitudinària de les famílies . Això
si que és important i no les seues
subvencions, que es poden espe
rar perquè hi ha coses més impor
tants. Com una missa .

Eixa de la farola del primer oval
del passeig de l'estació és molt
bona. Ara resulta que no només
s'ha trencat, sinó que un dels ope
raris que va anar a desmuntar-la,
encara està de baixa. I per a què la
van llevar del seu lloc? Doncs per
a plantar una falla. I qui pagarà la
reparació del fanal? L'ajuntament.
Els veïns s queixen perquè encara
no l'han posada al seu lloc. Jo faria
un altre suggeriment, però no el
faig perquè em diran que soc un
mal benicarlando, i això si que no.

Els tafaners han tocat la fibra
sensible del l'accent religiós del
nostre poble . Han dit quatre veri
tats de les que poden molestar,
però que cal que algú les diga. Ara ,
que tenint en compte qui son, no

text EL LECTOR

g aig directament al gra.
Aquesta setmana no
han estalv iat: tres pàgi
nes i portada per als

nacionalistes d'Esquerra
Republicana. Ja ha arribat el dimo
ni. No sap vosté, senyora Garcia,
que aquest partit a qui vostés li han
dedicat tant d'espai és el gran cul
pable de tots els mals? No saben
que la culpa de tot la té Carod?
Totes les coses que fan falta a
Benicarló i que encara no s'han fet,
ha estat per culpa d'ells. Si un tren
porta retràs , si hi ha embussos de
trànsit , si els ponts de la 340 s'i
nunden , si el centre de salut està
collapsat, si falten nous col-leqis,
si no podem regar els camps de
golf, si hi ha sequera, si hi ha inun
dacions ... de tot té la culpa Carod
i el seu partit. Ara , per acabar de
rematar la feina , resultarà que una
hipotèt ica desfeta del Bloc a les
properes eleccions municipals es
deurà a la irrupció d'aquests joves
nacionalistes al panorama polític
local. Sembla que aquests tenen
les coses molt clares, i que no pen
sen fer cap coal ició contra natura ,
com ara uns altres que no van tin
dre cap mania a l'hora de pactar
amb el Pp, cosa que Esquerra té
molt clara : poden pactar amb tots,
excepte amb el partit de Zaplana,
Acebes, Aznar i Vidal Quadras. Ja
sap, senyora Garcia , que la gent
deia que vostés eren el portaveu
oficiós del Bloc. Ara diran que
s'han radicalitzat i que volen ser-ho
d'ERPV. Això està bé, sempre i
quan no diguen que darrere vostés
està el Pp intentant dividir el vot
nacionalista per al seu benefici. Ja
en sentiran , ja.

Ha llegit la bona notícia que ja
s'ha adjudicat el nou centre de
salut. Tot està molt bé, però potser
ens hem tornat a quedar curts amb
les consultes que hi haurà , ja que
em sembla que no en son moltes

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e ·e •••••••••••
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Divendres 21 i dissabte 22
22:30 h Teatre. Representació de l'obra El retaule del

flautista, a càrrec del grup local Teatro de Guardia. Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura. Preu: 5€.

Divendres 21
19:00 Inauguració de l'exposició "L'home i la pedra.

L'hab itatge temporal" , de F. Jarque -Universitat de
València- (fins al dia 30 de juny) , qui també donarà una
conferència al voltant del mateix tema. Centre Cultural
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidor ia de
Cultura i Mucbe.

Dissabte 22
12:00 h Cicle de Teatre Familiar al carrer. El grup Xarop

Teatre representarà l'obra Un home en un pais de ninos .
PI. de Sant Joan. Organitza: Regidoria de Cultura.

17:15 h L'hora del conte. Narració i lectura de contes, de
grans a menuts d'entre 3 i 10 anys. Centre Cultural
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidor ia de
Cultura i Mucbe.

Diumenge 23, Dia del Llibre
10:00 h 6 hores Tirant tots. Lectura durant 6 hores de

l'obra Tirant lo Blanc a la XX Mostra Local del Llibre.

.................. ..... ............. ........ .. ............. .... .. .. .......
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Exposició d'Artefactes per a
contar i crear històries

text Redacció

Una mostra creada per l'educa
dor José Antonio Portillo, en la que
es pot apreciar una sèrie de mate
rial escolar que invita a la lectura i
la creativitat, és expoda al Mucbe
de Benicarló, que dimarts la tarda
obria la inauguració de l'exposició
"Artefactes per a contar i crear
històries".

Després de 18 anys com a mes
tre, José Antonio Portillo, ha recopi
lat divers materials escolar per a

poder crear una mostra que siga
original i que atrape als més
menuts en l'art de la creació i la lec
tura.

Amb diversos materials bàsics
que trobem quotidianament i, fins i
tot, restes arqueològiques, ha
aconseguit muntar aquesta curiosa
exposició. "M'interessa que la gent
comprenga que el que veu és
material escolar i no art", va indicar
l'autor.

Portillo és animador cultural i
col,labora amb la programació que
es fa en el teatre municipal del seu

Benicàssim natal. Municipi en què
fa ja anys que està donant a conéi
xer el seu projecte innovador i
ecològic. Segons va explicar l'autor,
aquesta mostra que ara arriba a
Benicarló, ha recorregut diverses
ciutats d'Europa, com ara Lisboa,
londres, o Milà.

Artefactes per a crear i contar
històries", romandrà oberta en el
Centre Cultural del Convent de
Sant Francesc de Benicarló fins el
dia de 10 juny.
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Les pasqües
text ROOOLFO SERRANO

PACO OELCASTILLO

a estic una mica fart que
la gent em desitge bones
pasqües . Bones pasqües
de què? No estem a una

setmana de passió, sacrifici , mortifi
cació, oració i recolliment? Què vol
dir això de bones pasqües? Si, ja sé
que soc un remugador i que no m'a
grada res d'allò que la gent demana ,
així que podríem considerar que soc
un inadaptat social perquè no com
prenc totes aquestes coses de ens
han vingut de sobte, tradicions
importades amb dubtoses arrels
benicarfandes . Potser algun lector
d'aquesta secció haurà notat que
potser estiga una mica més empípat
que de costum. Potser no li falte raó.
És que clar, la meua situació laboral
respecte a aquesta empresa va
empitjorant a mesura que el fil de la
meua existència es va esgotant. Ací
s'han perdut tots els valors morals ,
els drets humans , la dignitat de la
persona. No es respecta ni el dret al
descans , ni la protecció de la famí
lia. Com els pocs lectors que encara
aguanten aquesta pàgina setmanal
ja saben aquest passat diumenge,
diumenge de Resurrecció , no va
haver jornada de lliga. Bé, no va
haver partits a les categor ies d'allò
que m'agrada anomenar "lliga dels
estrellats", perquè a la lliga de les
estrelles els multimil ionaris esport is
tes van haver de just ificar el seu dis
cret sou disputant els partits corres
ponents la jornada que tocava . Clar,
jo no puc escriure d'eixa gent per
què no tinc ni el nivell ni els conei
xements per a fer-ho i, a més a més,
l'empresa editora d'aquest imprès
em portaria als tribunals per plagí o
ves a saber quin altre delicte , falta o
infracció punible de la prop ietat
intel·lectual. En aquesta situació em
trobo dilluns de pasqua, sense
saber què fer, ni què escriure, ni cap
informació de cap tipus que no siga
allò estr ictament relaciona t amb
aquests dies d'auster itat gastronò
mica i intensitat espiritual.

Ara hauria de començar a escriu
re sobre l'actualitat més rabiosa del
nostre estimat COB i el seu futur.

Sembla que es confirma la continuï
tat de Xoco com a president per a la
propera tempo rada. Ja sé que això
no és cap notícia , que ja fa massa
dies que se sap i que a vore si em
penso que els lectors no s'assaben
ten d'allò que es cou dins el club.

Aquesta temporada
es pot donar per
acabada perquè
no ens Juguem
pràcticament res:
ni podem pujar i
és pràcticament
impossible que
baixem al pou de
la primera regional

Ara només pretenc fer un petit
resum de tot allò que pot ser inte
ressant per a la propera temporada ,
ja que aquesta es pot donar per
acabada perquè no ens juguem
pràcticament res: ni podem pujar i
és pràcticament impossible
(matemàticament encara no estem
salvats) que baixem al pou de la pri
mera regional. També els faré un
petit recordatori sobre l'equip tècnic
per a la propera temporada, que
sembla que es confirma a mesura

que passen les setmanes i que, com
vostés ja saben, estarà composat
pel tàndem format per Garcia
Sanju àn i Pérez 0110. Es veu que ja
s'està començant a configu rar una
plantilla per tal d'aconsegu ir fites
més ambicioses que les actuals. No
cal dir que des d'aquesta modesta
secció se'ls desitja tota la sort possi
ble per tal de portar endavant
aquest nou repte esport iu.

El proper diumenge el Benicarló
es desplaçarà a Nules per tal de
verificar al camp del Noulàs el partit
corresponent. A hores d'ara, l'equip
de la Plana Baixa té dinou punts
menys que nosaltres , així que la
lògica ens faria dir que hi ha moltes
probabi litats que els nostres s'endu
guen els tres punts cap a casa.

Ara només espero que alguna
ànima caritat iva d'aquesta revista
col·loque a la part de baix algun
dibuixet o alguna cosa per l'estil per
què la meus neurona ja no dóna per
a més i en aquest moment s'acaba
d'esgotar tot allò del que és capaç el
meu enteniment. Espero que la set
mana que ve, tot i no desplaçar-me
a Nules, els puga fer una coa una
mica més apanyade ta i amb una
mica més de suc que aquesta. Però
ja se sap que quan una persona
humana com jo es veu sotmesa a
una pressió psicològica de tan alt
nivell i intensitat, el rendiment baixa
espectacularment.

......................................................................................
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Festa de l'Atlètic Benica Ió

text CA BAIX MAESTRAT

Campionat provincia
infantiI-cadet-juveniI

text GREGOR IO SEGARRA

El At. Benicarló va celebrar la
bona temporada que està realit
zant l'equip de 2a regional i la fi de
la lliga del seu equip Juvenil , amb
una festa campera celebrada dis
sabte sant en la Finca del ramader
Monllau, que com sempre es va
desviure per atendre amb la cura,
en ell habitual, als seus convidats.

Amb les dues plantilles gairebé
al complet, molts familiars i amics
en l'acompanyament, i la insupe
rable "sangria" de Juan De la
Figuera, donant la benvinguda als
assistents , es va apro fitar el
necessari temps d'espera perquè
les dues monumentals paelles
anaren prenent cos , amb una
solta de vaquilles , en les que
alguns esportistes van rivalitzar en
art, com es pot comprovar en el
document gràfic adjunt.

Llàstima que el més artista
entre els artistes dels futboleros, o
sigui, Julio Espasa, estigués enca-

El 8 d'abril passat va tindre lloc a
les pistes de Caste lló el
Campionat Provincial d'Atlet isme
en les categories infantil, cadet i
juvenil a més d'un control per les
altres categories. Dels participants
del Baix Maestrat destacarem a
David león or en el 500MLL amb
un temps d'1'24"67 i record club,
Javier Giner 5è amb 1'38"48. En
salt de llargada 1er.

Jesús Beltr àn amb una marca
de 6,37mts record club Absolut.
lv àn Montero 3er. amb 5,79mts i
marca personal i Francisco garcia
amb una marca de 5,25mts. En
xiques Cristina Monforte 3a amb

1.. .

ra convalescent de la seva enèsi
ma lesió i no pogués traslladar al
"ruedo" el suprem art que en tan
petites com delicioses dosis ens
ofereix en el camp! En la sobre
taula va haver sessió de guitarra
amb cante inclòs, més vaquilles i
la promesa d'una celebració amb
magnificència si finalment s'acon
segueix l'anhelat ascens a 1a

regional.

4,67mts. En els 100MLL Cristina
Monforte 2a amb un temps de
13"17 i Marca personal seguida de
Cristina Ferrando amb 13"94 i
Marca personal. En el 500MLL
Jessica Lores fou 2a en la 1a semi
final amb un temps de 22"74 i
Marca personal. En la prova de 80
MT fou 2a en la semifinal amb un
temps de 17"01.

En el 1DOM obstacles Francisco
García va ser 5è amb un temps
de 4'12"1. En la prova del
3000MLL lñaki Giner va ser 2n. fet
marca personal amb un temps de
10'49"9.

....................................................................................
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.Acaba la setmana de l'accent religiós
textos REDACCiÓ

Han finalitzat ja els actes de la
Setmana Santa benicarlanda. La
processó de l'encontre vaser la
primera de les desfilades previs
tes. La setmana Santa, és temps
de processons, d'uns recorreguts
que adquireixenun significat espe
cial dins d'un ritus religios. A les
processons, els confrares cami
nen junts, i d'aquesta forma el
grup adquireix consistencia i iden
titat. El caminar dels penitents
intenta ser un signe que encarna
la història de la comunitat humana ,

Set confraries participen en esta
processó: L'oració en l'hort, la
Verge de l'Esperança, el Crist de
la Flagelació , Jesús Natzaré , El
Crist de l'Asil , el descendiment de
la Creu, i la Mare de Déu dels
Dolors . El moment més emotiu de
la desfilada , és l'encontre de
Jesús amb la Verge Dolorosa , que
te lloc a la plaça de Sant
Bertomeu .

Antigament, les desfilades
tenien lloc a l'interior dels temples .
Són els Franciscans els qui decidi
ren treure les processons als
carrers. En la filosofia franciscana ,
la processo recorda que l'home és
un peregrí , i que s'avança no
només per a arribar, sina per viure
el camí.

Trencà de l'hora
El mig dia del Dissabte Sant , la

plaça de Sant Bertomeu atronava
de bombos i tambors. La trencà de
l'hora tornava a congregar a
Benicarló a una dotzena de grups
provinents de diferents llocs de
Castelló i Tarragona . Més de qua
tre-cents tabalistes colpejaven les
membranas i els cuirs marcant rit
mes que volen expressa r el dolor
universal per la mort de Crist. Els
grups de Benicarló, Sant Mateu,
Cerve ra, Alcalà i Vinaròs, repre
sentaven la comarca .

Des de Tarragona, arribaven els
tabalistes de Tortosa, que des de
fa alguns anys no es perden
aquesta cita . Altres pobles de
Castelló , tambè pàrticipaven en la

trobada. No hi ha estudis rigorosos
sobre l'origen de l'aparició dels
tambors enla setmana santa, però
alguns estudiosos el situen en
l'any 1127, quan a Calanda , servi
ran per alertar a la població d'una
imminent invasió àrab.

Posteriorment, reapareixeran
en les celebracions de la setmana
santa i la tradició s extendrà per
tot el regne d'Aragó, El director
cinematogafic Luis Buñuel, nascut
a Calanda , va escriure que a tra
vés dels redobles dels tambors, el
so es converteix en un lIengualje
express iu, cósmic i arrollador.
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