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Editorial

Agricultura,
regidoria de fer veure

CULTURAL

E
l sector de I'agricultura no és sant de la devoció deis
polítics del Partido Popular que ens governa a tot el
nostre País.

L'agricultura sempre ha estat la moneda de canvi per a
pal·liar els problemes d'altres sectors, si no, vegeu com hem
patit i seguim patint I'entrada pel nostre territori, sense cap
contraprestació, de les taronges del Marroc ¡Israel.

Ara, segons denuncia la Unió de lIauradors, a la nostra
comarca hi ha més de 200 expedients, oberts des de fa temps
i sense resoldre, d'ajuts a la producció de fruits secs. Aix6
representa més de 500 milions de pessetes que els nostres
lIauradors encara no han pogut cobrar i que no saben quan
ho faran. Principalment aquests diners serveixen per a com
plementar les rendes familiars, amb la qual cosa el perjudici
és summament greu.

El retard en la gestió' deis expedients per part de la
Conselleria d'agricultura, és una mostra més de la ineficacia i
falta de sensibilitat deis governants populars cap a un sector
basic de la nostra economia, com és I'agricultura.

També és trist veure com des del nostre ajuntament, veient
aquesta problematica, si és que la veu, la nostra regidora d'a
gricultura no ha fet res per solucina-ho, o almenys intentar-ho,
pressionant tot el que siga necessari davant I'administració
auton6mica.

A veure si es dedica afer menys samarretes i palmitos,
volent imitar la Coca Cola, i és dedica a la seua feina. Per a
fer política agrícola de saló ja tenim als seus representants a
Brusel·les. Menys sabatetade tacó i més treballar. Ací el que
cal és xafar la terra, que ja esta prou necessitada.

PurÍxant ¡rasposa panis-
sola per al regidor
d'Urbanisme de

I'Ajuntament de Benicarló, Juan
Antonio Mañá.

La seua poca previsió va fer-Ii
esr;nentar, ja.fa ~.olt de t~mps, que la
playa ConstltuclO estana finalitzada
abans de I'estiu.

A!~, en plena época estival, I'amic
Mana surt a la palestra anunciant '
bombo y pla~iIIc!', que estara ab~n~
que finalltze Julloi. Segur?

~
~~. ~

~ Gran carxofa a tots elsr membres de la junta i
altres col·laboradors de

l'Associació Espanyola Contra el
Cancer, que conjuntament confor
men Benicarló i Peníscola.

Les diferents iniciatives per
recaptar diners per ser destinats a
campanyes de prevenció, com la
d'aquesta passada setmana de pre
venció de cancer de pell per I'efec
te solar, han d'obtindre la recom
pensa que es mereixen, i el suprt

de tota la ciutadania.
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La Conselleria d'Agricultura deu més de 600

mUians als productors d'oli d'oliva del Maestrat

d'aquestes subvencions".
Finalment La Unió no

entén com és possible que
davant d'aquesta pro
blematica al-leguen falta de
personal davant de I'as
tronomica xifra deis pressu
postos de la Conselleria
destinats personal i, "si no
existeix suficientment, tal
vegada haurien de con
tractar més personal" i
denuncien la falta d'infor
mació de la Conselleria.

Joan Brusca indicava
que "si no tenen personal,
com a mínim els agricul
tors haurien de conéixer
qué esta passant i quan
arribaran a cobrar, ha d'e
xistir una comunicació
que els indique I'estat del
seu expedient".

El sindicat ha presentat
un escrit a la Conselleria
sol-licitant una reunió i al
mateix temps protestar per
la situació i exigir que s'agi
lite el pagament a mesura
que es vagen passant les
inspeccions i que aquesta
situació no es demore més
en el temps.

El conreu de I'oliva pateix la desídia administrativa La Veu

tat que la Conselleria agili
tara els tramits, millorara la
comunicació amb els sindi
cats agraris i solucionara
les problematiques del
tema de les ajudes a la
mosca i a la producció de
¡'oIL

La inspecció és condició
sine qua non per a ingres
sar les ajudes, pero la
Conselleria no disposa de
suficient personal per afer
front a les esmentades ins
peccions, fet que pot eter
nitzar la problematica en el
sector.

Segons Brusca, el pro
blema és doble: "d'una
banda el problema esta
en no cobrar i no dispo
sar d'aqueixos diners per
a subsisitir, i per un altre
el problema afegit que
quan els agricultors
cobren, dins d'aqueix
exercici fiscal hauran de
declarar a hisenda dues
subvencions i fer front a
les retencions en aqueix
moment, fet que repre
senta un problema fort
per a molts d'aquests
agricultors que depenen

Joan Brusca, secretari
comarcal de La Unió va ser
contundent en indicar que
"no es pot jugar amb el
futur económic d'aques
tes explotacions ni deixar
penjats amb 2 ó 3 milions
de pessetes a tantes famí
lies que depenen d'aquei
xes ajudes, com a com
plement per a subsistir".

La Unió sempre ha inten-

No es pot jugar
amb el futur econo
mic d'aquestes
explotacions ni dei
xar penjats amb 2 o
3 milions de pesse
tes a tantes famílies
que depenen d'a
queixes ajudes,
com a complement
per a subsistir

pessetes, representant un
50% deis ingressos de I'a
gricultor.

Ji'1¡ REDACC/Ó
._--------------- -----------------

Els productors d'oli exigeixen els milions a Conselleria La Veu

E
l sector agrícola rep
de la UE per la pro
ducció d'oli d'oliva

importants ajudes. Cada
any existeixen unes inspec
cions realitzades de forma
aleatoria per la Conselleria
d'Agricultura per a vigilar i
controlar que els lIauradors
complesquen els requisits
per a accedir a aquestes
ajudes i així evitar el frau,
com ha ocorregut en altres
productes.

Al País Valencia existei
xen 55.000 expedients
oberts d'ajudes, deis quals
700 estan pendents d'ins
pecció. D'aqueixos 700,
uns 200 pertanyen a pro
ductors del Baix Maestrat.
als quals se 'Is deu una mit
jana de 2 ó 3 milions per
persona i expedient, quanti-
tat "molt important"
segons La Unió de
L1auradors i Ramaders del
Baix Maestrat.

Els preus de I'oli en 1999
no van sobrepassar les 300
pessetes, on I'ajuda s'esti
ma que va quedar en 180
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La mesura d'allargar les ajudes als fruits secs fins el 2.001 esta considera
ºª-"per La Unió com a un pedac per acallar les seues mobilitzacions

Els lIauradors presionen el PP
per a establir ajudes a I'IRPF

f6 REDACCIÓ

-

Els camps benicarlandos de fruits secs rebran subvencions

La prorroga del contrac
te per un any, fins a
finals de la temporada

2001, per part del Consell
de Ministres, de les ajudes
a la producció per als lIau
radors de fruits secs, no ha
suposat una alegria per als
lIauradors de Benicarló.

Tot i que aquesta mesura
suposa garantir unes aju
des d'unes 35.000 pesse
tes per hectarea i any, els
lIauradors de la nostra
població veuen aquesta
decisió com un "simple
pedac:; per frenar les con
tinuades mobilitzacions
que des de La Unió de
L1auradors hem estat rea
litzant als darrers anys",
indicava Joan Brusca,
Secretari de La Unió a
Benicarló.

Tant Brusca com la resta
de lIauradors esperem que
com a mínim es respecten
les xifres que existien
actualment, i a més a més
destaca que "per als lIau
radors de Benicarló és
una solució insuficient,
perqué nosaltres volem
ajudes directes a la renda
de manera definitiva,
cosa que ara per ara sem
bla prou complicada".

Com a primera mesura
La Unió vol negociar amb el
Consell de Ministres la pró
rroga de les ajudes a la pro
ducció durant tres anys,
"per poder enllestir I'in
forme que hauria que
confeccionar el Ministeri

d'Agricultura per aconse
guir que la Unió Europea
estableixca las ajudes als
fruits secs a la renda de
per vida", assenyalava
Brusca.

Brusca: "el
Ministeri
d'Agricultura ha
de confeccionar
un informe per
aconseguir que la
Unió Europea
establesca las aju
des als fruits secs
a la renda de per
vida"

Aquest informe hauria de
ser presentat a finals del
2001, abans que la UE ela
bore I'estudi de reforma de
I'OCM deis fruits secs,

"com a primera solució
hem obtingut que encara
ens ajuden per produc
ció, tot aixo ha estat gra
cies a les mobilitzacions
continuades deis lIaura
dorso No sabem si han
pres la mesura per suavit
zar-nos, de moment no
continuarem manifestant
mos pel tema deis fruits

secs, pero que ningú s'a
dorma".

Per a Brusca és una
solució molt urgent, perqué
la practica totalitat de lIau
radors de Benicarló treba
lIen amb fruits secs, en
major o menor quantitat,
"els fruits secs no són un
cultiu per a viure, pero als
nostres lIauradors els
serveix com a comple
ment ideal per a obtindre
una millor renda dins de
I'agricultura, juntament a
altres tipus de cultius
com les oliveres".

Per al líder del sindicat
de lIauradors, aquestes aju
des adopten una importan
cia vital, ja que "gracies
als cultius complementa
ris s'aconseguiex un
assentament de la pobla
ció rural a la comarca del
Baix Maestrat".
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El sector del moble signa un contracte amb Hidrocantabrico
per rebre descomptes de consum electric de fins al 23'5%

J6 ISMAEL MATEU

L
'Associació d'Empresaris del
Moble del Baix Maestrat ha fir
mat un contracte amb I'empresa

Hidrocantabrico Energia, SA, per a
rebre una serie de millores en con
cepte de subministrament d'energia,
pel qual, tots les empreses pertan
yents a aquesta associació podran
percebre uns descomptes que
oscil·len entre el 19 i el 23'5% en el
consum electric.

El contracte es va firmar a les ins
tal·lacions d'AIDIMA a Benicarló, des
prés sis mesos de negociacions entre
l'Associació d'Empresaris del Moble
del Baix Maestrat i tres empreses de
subministració d'electricitat: Unió
FENOSA, Hidroelectrica, i I'elegida
Hidrocantabrico. Juan Manuel
Urquizú, secretari de I'associació
comarcal d'empresaris, destacava la
importancia de la firma d'aquest con
tracte: "HidrocanÜlbrico ens ha ofe
rit millors descomptes, i una major
gamma de serveis afegits".

També es van tractar en la reunió
altres aspectes com la qualitat en el
subministrament, talls no programats,
avaries, i un millor finanyament d'ins-

Un deis moments de la reunió on es va signar el conveni a la seu d'AIDIMA Foto 1. Mateu

tal·lacions i bateries de. condensa- el Maestrat, idos delegats de la zona
dorso de la Comunitat Valenciana de

Els empresaris del moble a la Hidrocantabrico Energía, S. A., An~

comarca del Baix Maestrat, van des- Campos i Juan José Musia!.
tacar al seu torn la important co¡'¡abo- Ambdues parts van quedar molt
ració que han rebut per part de satisfetes per aquesta iniciativa, i des
l'Associacíó de Consumidors de la part empresarial del Maestrat es
d'Electricitat (ACE) i de I'empresa contempla aquest nou contracte com
benicarlanda COELBE, S. L., en la "la liberalització efectiva del submi
fase d'arreplegada de dades i en I'es- nistrament eléctric per a les empre
tudi de la viabilitat de cadascuna de ses del moble de la nostra comal'
les propostes. ca, perqué a més de poder nego-

En la firma del conveni van estar ciar els preus, es pot elegir el sub-
presents una nombrosa representació ministrador", destacava Juan
d'empresaris del sector del moble en Manuel Urquizú.

nes de la província de
Castelló han participat en la
campanya de prevenció del
melanoma promoguda per la
Conselleria de Sanitat.

De la xífra global, el direc
tor general, va indicar que

La unitat móbil de prevenció del melanoma a Benicarló J. Pasqual

Jaime món, i el director de
Salut Pública de l'Area 1,
Fernando Puzo, van ser els
encarregats d'acompanyar
Francisco Bueno en la inau
guració. Bueno va destacar
que un total de 2443 perso-

La unitat móbil de prevenció del melanoma
va estar a la platja del Morrongo de Benicarló

360 persones havien sigut
recomanades per a poste
riors analisis, així com que
"s'han detectat 60 casos
amb lesió maligna o pre
maligne i 5 melanomes".
Bueno, va agrair també la
col-Iaboració del consistori
benicarlando incidint en la
necessitat de protegir lapell
quan s'esta al sol evitant les
cremades solars.

Sobre aspectes de pre-:· .
venció, el director general de'
Salut Pública va recordar
que "els rajas solars són
més intensos a I'estiu, a
les muntanyes altes i al
reflectir-se a I'aigua, I'are
na i la neu".

ISMAEL MATEU

L
a unitat mobil de pre
venció del melanoma
va ser instal-Iada, en el

matí del passat dimarts, dia
18 de juliol, a la platja del
Morrongo de Benicarló. El
director general de Salut
Pública de la Generalitat
Valenciana, Francisco
Bueno, va ser I'encarregat
d'inaugurar la implantació
d'aquesta unitat mobil, la
qual va estar exposada a
tots aquells interessats
durant I'esmentada jornada
i va romandre durant tot el
dimecres día 19.

L'alcalde de la ciutat,
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L'OICAT és la plataforma idónia per la posada

en marxa del projecte europeu "Equal'"
fÓJ OIAT

lo racó del coc
per Lo Manifasser

L
'important treball que
l'Oficina d'lniciatives
Comunitaries de

l'Ajuntament de Traiguera
ha realitzat durant aquests
anys en favor de la forma
ció i inserció professional
creant línies d'investigació
que combateren la desocu-

pació ha situat a aquest
municipi com a plataforma
idónia per a la posada en
marxa del projecte europeu
"Equal", encaminat a
potenciar la formació i la
recerca d'ocupació.

Aqueixa és I'opinió de
Coromoto Mira i Julia

Herraiz, tecnics
d'Estructura de Suport deis
projectes europeus NOW i
Youthstart, respectivament.

Ambdues van participar
en el segon Congrés
d'lniciatives Comunitaries
d'Ocupació en el Baix
Maestral, que es va la pas-

sada setmana al Centre de
Formació i Inserció
Professional de Benicarló
(al matí) i el Reial santuari
Verjurat Font de la Salut de
Traiguera (a la vesprada), i
organitzat per l'OIC de
Traiguera.

Abadejo de senyorets

Les connotacions c1assistes d'a
quest plat es perden en I'epoca
c1au de la burgesia agrícola

valenciana, la de la "tierra de la flores,
de la luz y del amor". La composició
del plat, i I'origen geogratic del
mateix, no el fan desmereixer en
absolut imanté el prestigi deis plats
fets a consciencia, per la gent de la
terra, que potser, amb una mica de
sort encara parlaven valencia.

Una vegada posat I'abadejo en
remull el deixarem dessalar a cons
ciencia i I'escorrerem bé, per passar
lo a la cassola de fang, on haurem
cuit amb aigua i oli una ceba tallada,
carlota finament raspada, una mica
d'api, julivert i all picat. Hi ha qui diu
de posar-li una mica de suc de mitja
lIima (i fins i tot la crosta). Al poc
temps de tirar el peix, aquest ja sera
cuit, lIavors el treurem de la cassola

per eixugar-Io i treure-li la pell i les
espines que hi puguen haver.
Colarem el caldo de la cassola i ho
reservarem. Posarem ara una paella
al foc amb molt d'oli per sofregir I'a
badejo enfarinat.

Aquest plat, tot ¡la denomi
nació, suposadament apli
cada pels treballadors de
la terra de I'Horta en
referencia als amos de les
terres que trebal!aven
demostra amb quina poca
cosa es pot conformar un
cos doblegat de sol a sol

Quan siga rostit, el trurem de I'oli i

en aquest hi posarem pebre roig, i si
es vol nou moscada, i afegim una
mica de caldo de la cocció per alleu
gerir-ho i deixem reduir una mica.
Quan siga al punt ha deixarem caure
damunt deis trossos d'abadejo que
haurem mantingut calents i ho servi
rem immediatament. Podem acom
panyar aquest plat amb unblanc sec
del Penedes a I'espera de millors vins
de la terra valenciana.

Aquest plat, tot i la denominació,
suposadament aplicada pels treballa
dors de la terra de ¡'Harta en referen
cia als amos de les terres que treba
lIaven demostra amb quina poca cosa
es pot conformar un cos doblegat de
sol a sol per treure-li partit als diners
d'un altre. Al cap i a la ti la cuina té
una funció basica: nodrir les persones
humanes. Que vage de gust.

;'.

·T.~
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L'ASSOCIACIÓ DE LLUITA CONTRA EL CÁNCER HA

REALITZAT LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOLAR 2000

Charo Gelliga (Benicarló), Ana Margelí (coordinadora), i Ma. Teresa Camins en la presentació

J6 ISMAEL MATEU

La Junta Local de l'Associació de
Liuita Contra el Cancer de
Benicarló, conjuntament amb la

de Peníscola va presentar,durant
aquesta passada setmana, la
Campanya de Sensibilització Solar
2.000 per a la comarca del Baix
Maestrat, basada en la prevenció de
cancer de pell a les platges.

Des del passat 18 de juliol, i fins al
dia 22, a les platges de Peníscola i
Benicarló es va instal·lar una carpa en
que respon, de forma gratuHa, una
serie de qüestionaris i proves per a
esbrinar les condicions del tipus de
pell de cada persona, per a indicar-li
amb un informe les mesures preventi
ves a prendre.

Aquesta iniciativa ha estat patroci
nada per Laboratoris Vichy i C.G.
Farmaceutics, a més de I'AECC, la
coordinadora d'aquesta campanya,
Ana Margelí, indicava que I'objectiu
no era un altre que "fomentar eon
duetes de preveneió per a evitar les
malalties que generen les radia-

eions solars a la pell".
Centenars de banyistes s'amunto

naven a la carpa instal'lada a
Benicarló, a la platja del Morrongo, on
les cues es van fer eternes, igual que
a Peníscola, sent, les dues poblacions
citades, dos de les cinc localitats de
Castelló a realitzar aquesta campanya,
que a més a més es fa en 70 ciutats
costeres de I'estat espanyol.

La presidenta de I'AECC de
Benicarló, Charo Gellida, parlava de

la importancia de prendre precaucions
davant del sol, "han de tindre molta
preeaueió, Avui per avui és molt
negatiu per a la pell prendre el sol
de les 14 a les 16 hores, i a més a
més, no és reeomanable portar a la
platja a xiquets menors de 3 anys".
A més a més va destacar la importan
cia d'aquesta segona campanya solar
2.000, "ja que el 80% deis eaneers
de pell són produete de I'exposieió
al sol".

Les 111 Jornades Comarcals de Professionals del Menor
tractaren el problema de les Famílies Immigrants

rar, tant pels ponents com
pels professionals.

Els participants van des
tacar la importancia d'a
questes jornades, que sig
nifiquen un punt i seguit en
la lIuita per la millora de la
problematica que represen
ten les famílies immigrants,

J6 ISMAEL MATEU

E
l Centre d'Estudis de
Peníscola va ser la
seu de les 111

Jornades de professionals
del menor que, sota el lema
Families Immigrants.
L'esdeveniment, organitzat
per la Coordinadora del
Menor del Baix Maestrat, va
congregar a nombrosos
professionals procedents
de localitats tan diverses
com Alcala, Benicarló,
Vinaros, Santa Magdalena,
Sant Mateu, Traiguera,
Cálig, Rossell, o I'amfitrio
na Peníscola.

El Cap de Programes de
la Direcció Territorial de
Benestar Social a Castelló,
Enrique Carceller, va ser

I'encarregat d'inaugurar
aquestes jornades, recal- ,
cant la importancia de
"adoptar solueions en la
integraeió deis menors
estrangers en la soeietat" .
Carceller va estar acom
panyat en la presentació
per I'alcalde de Peníscola,
Rafael Serrat, i per la presi
dent de la Coordinadora del
Menor del Baix Maestrat,
Belén Pomar.

La Ilei d'estrangeria, el
regim jurídic deis estran
gers a Espanya, la tramita
ció de permisos, el menor i
la família en la lIei, la coor
dinació deis Serveis Socials
Internacionals, les xarxes
migratories o els treballs
que desenvolupen les
ONG, van ser alguns deis
aspectes a debatre i millo-

Belén Pomar, Enrique Carceller i Rafael 8errat en la presentació

la integració de les quals
dins de la societat es presu
meix com fonamental. La
directora de la Conselleria
de Benestar Social, Marisol
Linares, va ser I'encarrega~

da de clausurar aquestes
jornades divendres passat.
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C e_1_m_u_ss_o_1~)
Dret animal

E
l mussol tenia pendent des de
juny fer una reflexió a com se
estan portant les obres promo

gudes al port de Benicarló, tant per a
crear un gran espai comercial amb
/'excusa d'un port esportiu, així com
per poder traslladar I'empresa Asfibe
dins del mateix port, fent-Ii perdre més
de la meitat del seu espai públic dispo
nible.

El mussol fa temps va proposar que
/'alternativa per aquesta empresa de
construcció de barques cadufera no
era instal'lar-la dins del port sinó apro
fitar /'espai que hi ha des del riu Sec
fins al dic de L1evant per construir
aquestes naus amb I'altura necessaria
per fer cada cop barques més grans i
més potents, així com un nou varade
ro.

El mussol creu que pam dalt pam
baix els costos de fer aquest projecte
altrenatiu haguera estat el mateix, ja
que encara que aixo li haguera supo~

sat a aquesta empresa benicarlanda
(que done molts 1I0cs de treball i fa

creixer I'economia local) construir un
altre mur de protecció per als edificis,
s'haguera estalviar els treballs de
desecació de tants metres cubics d'ai
gua s¡:lIada.

El mussol, pero va al'lucinar quan
per desecar la part de la zona comer
cial del port esportiu, /'empresa cons
tructora sense cap mirament la va tan
car amb bolos i terra deixant atrapats a
molts animals marins i comdemnant
los a una mort segura; pero encara va
sorprendres més quan cap responsa
ble polític ni promotor de /'obra van fer
res per remediar-ho.

El mussol durant aquestes setma
nes només ha escolat valorar aquesta
situació al Bloc Nacionalista Valencia
Els Verds, ja que a més de denunciar
aquest tancament aberrant ens han
assabentat que el projecte no té, cap
informe de impacte ambiental i per tant
cap recomanació de mesures a pren
dre per evitar barbaritats com la que
s'ha fet per desecar aquest 1I0c.

El mussol també tenia ciar que cap

membre del PP miularia res sobre
aquesta qüestió ja que la seua desidia
sobre aquest assumpte ha estat abso
luta com la seua majoria, pero va que
dar-se una mica capficat quan un
columnista d'EI Dissabte va tindre la
barra de menysprear la moció del
BNV-EV, fotent-se'n públicament, aixo
si en to humoristic, al considerar-los un
grup de joves preocupats per les qua
tre lIises que moriran ofegades quan
es queden sense aigua i volen tranqui
litzar-Ios de que no es capficaren
massa en aquest assumpte perque a
la mar encara hi ha suficients lIisses
per a cuinar-se.

El mussol recomanaria a tots els
afectats (promotors i peperos), que
amb una motobomba anaren desecant
poc a poc aquesta bassa i quan que
dara poca aigua es dedicaren a resca
tar com Felix Rodriguez de la Fuente a
tots els animalets que hi tenien dret
d'habitatge en aquest 1I0c fins que
alguns humans van creure que era
millor posar-hi uns negocis particulars.

NOM
DOMICILI

Fitxa de sub~cripció

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l'impOlt de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prolTO
gable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldra afegir 2.000 PTA anuaJs.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancaria per 4.680 PTA (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

-~nafirra:---------------------------------------------~-----a--------------de¿-OOD---------------------------

Domiciliació bancaria

BANCICAIXA

)

ADRECA

NOM 1 COGNOMS DEL lTI1JLAR DEL COMPTE

Codí de Compte Entitat Sucursal

POI3LAC¡Ó

Control Compte número

CP

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentan'! l'Associació Cllltlll'alla Feram de Bellícarló per I'im

POlt de subscripció a La Veu de Benicarló.

n

Signatura: d de 2000
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La companyia amateur de Benicarló Teatre de Guardia
afronta el muntatge de I'obra "Krámpack" de Jordi Sánchez

J6 REDACC/Ó

E
l grup amateur de
Benicarló Teatre de
Guardia afronta el

desé muntatge en quasi set
anys d'existencia. Aquest
fet posa en evidencia una
tremenda il·lusió i una prou
infreqüent hiperactivital.
Fet de gran importancia si
es té en compte que, en
aquest cas, la quantitat no
ha anat renyida amb la qua
lital. Va ser al setembre de
1994 quan José María
Ganzenmüller va iniciar ¡'a
ventura de posar en marxa
una companyia de teatre
amateur de caracter esta
ble, amb una clara aposta

pel teatre lIiure i indepen
denl.

Les obres representades
fins ara per aquest grup
teatral benicarlando són:
Tiempos del 98 de J.
Antonio Castra (1995); Las
bicicletas son para el vera
no, de Fernando Fernán
Gómez (1996); Algo para
contar en Navidad, de
Jorge Díaz (1996); Eloísa
está debajo de un almen
dro, de Jardiel Poncela
(1997); Anillos para una
dama, de Antonio Gala
(1997); Uno o varios, de
José María Ganzenmüller
(1998); La vida en un hilo,
de Edgar Neville (1999);
Mucho ruido y pocas nue-

ces, de William
Shakespeare (2000); Y
Zeus -una Comedia-, de
Woody Allen (2000).
Arriba ara un moment molt
assenyalat, el de celebrar
el seté aniversari amb el
seu desé projecte teatral.
La data de I'estrena sera el
29 de setembre del 2000.
El nom de ¡'obra és
Krámpack, de Jordi
Sánchez.

Si la mera elecció de la
nova obra a representar per
Teatre de Guardia ha resul
tat tot un repte, el major
grau de dificultat que ha tra
bat en aquesta ocasió el
director del muntatge ha
sigut I'elecció deis inter-

prets. Només quatre, d'en
tre un ampli elenc de vint-i
dos actrius i actors que, en
els últims anys, ha vingut
demostrant gran qualitat,
entrega i il-Iusió. Una actriu
¡tres actors per a una posa
da en escena que va a
donar moltíssim que parlar.
Per a aquesta ocasió,
Ganzenmüller ha decidit
que siguen Esther Anglés,
Rafa Sánchez, Nickol
Nogués i Joaquín Caspe
els qui tinguen I'enorme
responsabilitat de donar
vida en escena a Berta,
Pau, Javi i José Luis, qua
tre joves que comparteixen
molt més que un pis.

La Germania demana que s'aplique un expedient
sancionador contra Zorrilla per agredir un periodista

¡?'¡¡ GERMANIA DE JOVES 'EL PUIG' DE BENICARLÓ

L
es recents informacions sobre la
sentencia inculpatoria a Baltasar
Zorrilla, técnic de joventut de

l'Ajuntament de Benicarló, per I'agres
sió que va cometre contra un perio
dista local, han de fer prendre deci
sions ciares i rapides als polítics de
Benicarló.

Una persona que ha agredit física
ment una altra amb o sense motius,
mereix una repulsa deis seus fets.
Pero si considerem tots els elements
que s'hi troben en aquest assumpte
I'acció del senyor Zorrilla és encara
més greu.

Demanem que s'aplique
un expedient sanciona
dor contra Zorrilla i se
I'aparte del seu treball a
l'Ajuntament de
Benicarló

EII és un funcionari públic que té
I'obligació de fer bé el seu treball, és
un técnic de joventut que esta en con
tacte amb la gent jove del poble i,
lamentablement, ara coneixem la
seua poca professionalitat i el seu poc

respecte pels drets de les altres per
sones, ciutadans als que ell esta obli
gat a servir.

Des de la Germania demanem que
s'aplique un expedient sancionador
contra Baltasar Zorrilla i se I'aparte
del seu treball a l'Ajuntament de
Benicarló. La Germania vol també
reunir-se amb el regidor de joventut
per tractar sobre temes de joventut i
plantejar-li una reforma del funciona
ment de I'oficina d'informació juvenil.

Finalment, cal que I'alcalde i els
seus regidor actuen amb decisió i
sense ambigüitats per resoldre
aquesta qüestió.

Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotografia

-A...-t:"eIIc:ió II -aI"""V":is
Tot tipus de lamanys. Tols els preus i a més us regalem el video del vostre casament. lnformeu-vos
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La Cogolla
J6 JOAN CARLES AOELL

San Millán és, a banda d'un for
matge que es menja amb pa
torrat, el bressol de la lIengua

castellana, un bonic paratge situat a
I'antic regne de Pamplona, on no
existia ni Portugal, ni el racó
d'Ademús, ni Terra Mítica i tot eren
regnes de Taifes i Comtats.
Particularment I'elecció de San
Millán de la Cogolla per a reivindicar
la historia espanyola uniforme i uni
lingüe em fa un poc de gracia. Pero
si el PP, que ara té majoria absoluta
es vol reunir alla i estar-se dos dies
esplaiant-se i fiagelent-se amb aixo
de I'espanyol i vol imposar una refor
ma de les humanitats per tal d'apro
fundir en un coneixement major del
castella (o cristia) en ambits educa
tius en benefici deis xiquets, podra
fer-ho amb total tranquil'litat, tal i
com ja fa a l'Organisme Autonom

d'Esports Marcos Marzal.

S'equivoquen si pensen
que els populars no són
de dretes o tenen un
taranna tan dialogant i
centrista com Jaime
Mundo, que parla ciar i
catala

Hi ha qui diu que el PP no creu en
la unitat de la lIengua, tot aquest per
sonal va errat, s'equivoquen si pen
sen que els populars no són de dre
tes o tenen un taranna tan dialogant
i centrista com Jaime Mundo, que
parla ciar i catala, molts d'aquests
són de I'estil de Fabra, el de les ulle
res fosques, que qualifica d'aiatolas i

radicals als universitaris de la Jaume
I per ves a saber que.

Pero no hem de generalitzar, dins
de cada organització hi ha ovelles
negres, concretament, I'ex conseller
d'Educació i Cultura, Fernando
Villalonga, va manifestar que el
darrer informe de l'Academia de la
Historia es excessivament rancia,
centralista i espanyolista i que con
fon la historia de Castella amb la de
I'estat espanyol. Bingo Villalonga!!.
La veritat és que no sé que hi fan
persones com aquesta dins el PP i
tampoc sé que pinten encara dins
l'Academia de la Historia Española,
després del famós informe, tots els
academics valencians, bascos,
gallecs i catalans. Si tingueren un
poc d'amor propi hagueren marxat
en senyal de protesta, sense tancar
ni la porta.

els dies gloriosos
per Josep M. San Abdón

Cinema •
I renecs

F
a unes setmanes Tina Sáinz a
Peníscola es mostrava crítica
amb el suposat bon moment del

cinema espanyol, s'escriuen sempre
les mateixes histories, i la prova la
tenim, per posar un exemple, en la
pel'lícula que hem pogut veure
aquesta setmana a Benicarló, "Km O",
- Que s'ha fet d'aquella Silke que ens
va fascinar en "Hola, ¿estás sola?" o
en "Tierra"? -, a diferencia deis
Trueba, Colomo i companyia que
tenien una bona formació cinema
tografica, bona part deis joves direc
tors, amb totes les excepcions que
vulguem - Amenabar o Fernando

León, per exemple - pensen que la
historia del cinema comenc;:a en ells.
Com es pot parlar de bon moment del
cinema espanyol si Víctor Erice
només pot fer una pel'lícula cada deu
anys?

També ho deia I'actriu madrilenya,
en moltes pel'lícules espanyoles és
difícil fins i tot entendre allo que diuen
els actors, i nosaltres afegim que per
allo que hem de sentir moltes vega
des ja va bé la cosa. És facil veure
avui, sobretot en pel'lícules on els
protagonistes són joves i on suposa
dament es tracta de la vida quotidiana
d'aquestos, que paraula sí, paraula

no, és un renec, es confon la suposa
da desinhibició deis protagonistes
amb que siguen mal parlats.

Tanmateix tinc la impressió que el
renec entre la població en general
sortosament on és tan habitual com
abans, pero I'empobriment del IIen
guatge afecta també al món de les
paraules mal sonants, de manera que
també n'hem importat, avui ha fet for
tuna entre els jovent I'insult gilipolla,
paraula absolutament desconeguda
en el lexic deis joves de fa vint o vint
i-cins anys. I és que en cada rentada
perdem una fiassada.
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Per on es va a la piscina?

societat ®

i6 REDACC/Ó

EIs lectors de La Veu han
mostrat la seua frustració
per la manca de cartells

senyalitzadors de la Piscina
Municipal (?) a la siudat de
Benicarló.

Per on es va a la piscina? Hi
ha piscina a Benicarló?
Aquestes són dos de les dues

-

preguntes més formulades.
Al mateix carrer d'accés per

anar a la piscina no hi ha cap
senyal indicador, o pot ser que
els de l'Ajuntament anomenen a
la piscina 'El Chiringitto'?

Si entres a Benicarló, per
Vinaros, per la costa des de
Peníscola,o per la N-340, tam
poc hi ha cap cartell. No hi ha
cap cartell en tot el terme muni
cipal. SOLUCIONS!

i6 LA COLLA DELS TAFANERS

1 - Parlar per parlar

Segons deia el Conseller de Medi Ambient,
Modrego, una burilla va ser la causa de I'incendi
d'Orpesa-Cabanes. Qui més n'entenia de la qüestió,
els qui estan a peu de foc cremant-se les celles,
indicava que havia comenc;at en una zona prou
gran, i aixo dificilment ha pot comenc;ar una burilla.
Abans de parlar el polític de torn caldria que s'infor
més millor. Ací ja estem acostumats, el nostre alcaI
de en qüestions de foc ... és crema sovint.

2 - Una carretera sense problemes

I continuem amb foc. Al president del govern espan
yol un poc més i no Ii queda ni el verd de les parets del
xalet que li deixen per estiuejar a Orpesa. Ara només
faltaria que Fabra complís el compromís de Jacarretera
Orpesa -Cabanes per fer-Io arribar mé¿ r~pid al seu
aeropot. Les males lIengues ja comenten si alguna altra
burilla pot arreglar I'entorn per on passara la carretera.
Com lIavors ja no en quedara, els ecologistes no es
podran queixar. El que no pot fer una excavadora ho
fara una cigarreta.

3· Abocaments de totxos i más ...

Tenim un abocador d'inerts que es pren foc.
Nosaltres sempre hav'iem pensat que la materia
inert dificilment s'encén sola. Hauran descobert un
metode nou de combustió espontania? .

E
l respecte del nostre
entorn natural per part del
nostre alcalde.

"Hay personas que recogen
allí hierros o maderas, que
puede que alguna vez que·
men algo". "A veces la gente
no respeta nada. Se estudia·
ran las medidas para evitar
los incendios".

Segons va indicar a El
Mundo, ¡'alcalde Mundo. Si des
prés d'un fum d'anys, cremant
dia sí, dia també, encara ha
d'estudiar les mesures per evi
tar els incendis anem apanyats.
En aquest poble sempre s'esta
tot estudiant. Sera que quan
anaven a I'escola no acabaven
mai els deures?

4 • Encantats de la vida

La passada setmana s'encén I'abocador del camí
Moliners, i ... una finca del costat. El passat dissab
te una altra vegada es torna a encendre. L'alcalde
no sabem si se'n devia enterar, el regidor de gover
nació, suposadament responsable, no sabia res.
Algun d'aquests PPeros se n'assabenta d'alguna
cosa en aquest poble? Seran les febrades de I'es
tiu. Aixo és pot combatre amb dutxes d'aigua freda.

AUTO ESTELLER

SEAT

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Te!.: 964 40 07 68 Vinarós

ESTELLER IMPORT

onno
AuÓ.

Entrada taller: passeig Febrer Soriano
Exposició: Av. Magallanes, 1

Te!.: 96447 17 08 Benicarló
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)

ñalba (secretari) i Juan Jo
sé Barceló (tresorer) també
conserven els seus carrec.
En canvi, hi ha alguns vosals
nous. La lIista és la següent:
Santiago Senar, José Ma
ría García, José Oliván,
Diego Jimón, Manolo L1o
rach, Carlos Martínez, Alex
Gozalbo, Santiago Martí
nez i Vicent L1orach.

Després es van formalit
zar dos carrecs que ja fun
cionen des de fa anys.
Santiago Senar és el repre
sentant del club a I'Orga
nisme Autonom d'Esports i
Alex Gozalbo, el Cap de
Premsa.

Noélia Bayarri és la Da
ma del Club. La jugadora (a
les fotografies de I'esquerra)
esta representant a la per
fecció els valors que el club
vol transmetre.

El club ja prepara el 1I
Torneig Nacional Cadet 'Ciu
tat de 8enicarló'.

16 C. B. BEN/CARLÓ

E
l Club 8asquet 8eni
carló acaba de modifi
car els membres de la

seua Directiva. Salvador
Martínez continua com a
president ¡Paco Brau (vice
president), Juan José Pe-

."'!"!/

® esports

e Club Basquet Benicarló
Re ovac-ó

de la
O-rec ¡va

~~~~~<=>:L
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David Forés subcampió

estatal de Ciclisme

.16 R. F
-----~---------

EIs passats 14 i 15 de juliol es van
celebrar al Velodrom Luís Puig
(Valencia)

Els Campionats estatals de ciclisme en
pista per a la categoria júnior. En ells va
destacar I'actuació del ciclista benicarlan
do David Forés Vizcarro proclamant-se
Subcampió en les proves d'1 Km eixida
parada, i Velocitat Olímpica.

El ciclista de I'equip Platges Alcala-

Alcossebre va estar en ambdues proves
a menys d'una desena de segons per
pujar al més alt del podi. Sense arribar en
plena forma a aquests campionats a
causa d'una caiguda que el va apartar
dues setmanes de la carretera a poc més

.. d'un mes de la celebració de la prava, el
de Benicarló ha arribat a aconseguir els
millors resultats d'aquesta temporada,
superant el podi de fa tres anys també als
Campionats d'Espanya de pista en que
va aconseguir la medalla de bronze en la
prova de Persecució Individual.

David Forés ha sigut el segon corredor
més guardonat deis representants de la
selecció valenciana obtenint el subcam
pionat en les dues úniques proves on va
competir.

Malgrat I'accidentat comen<;:ament de
temporada del benicarlando i d'una apa
ratosa caiguda a finals de maig, va acon
seguir obtindre també dues medalles de
plata al Campionat Valencia, la qual cosa
li va permetre ser convocat per la
Selecció Estatal de Pista.

.~

E
l proxim diumenge dia 30 de
juliol, tindra 1I0c la c1assica
cursa de natació Peníscola 

Benicarló, que tindra Iloc des de el
port de Peníscola, a les 9h, fins a I'a
rribada a la Ilotja de Benicarló.

La cursa presenta la seua vuitena
edició, amb 8.500 metres de reco
rregut. Inscripcions: 964-46-06-79.

Els atletes del Baix Maestrat van competir al premi Cams Ros

16 CA BAIX MAESTRAT

BENICARLÓ SEU DEL
CAMPIONAT AUTONÓMIC

PROMESA-VETERANS

La Federació
Vaalenciana d'Atletisme
va convocar el

Campionat Autonomic
Promesa de Pista a l'Aire
Liiure a I'estadi municipal d'a
tletisme de Benicarló que es
desenvolupa junt amb el de
Veterans el passat 15 de
juliol. També van poder parti
cipar atletes federats fora de
concurs en totes les proves,
incloent les categories
esmentades.

Cal destacar que es van
batre al menys el 50% de les
millors marques aconsegui
des fins ara a les pistes d'a
tletisme de Benicarló, consi
derant el nivell en moltes de
les proves disputades, de les

-

quals es va adjudicar el
record en pes (11,32) i javeli
na (25,62) la senior del Baix
Maestrat-Carnes Ros Núria
Ballester, que participa fora
de concurso També en la
modalitat de pes la Cadet
Laura Esbrí bat el RC de la
seua categoria.

En 1.500m.1 promesa,
Javier De La Fuente (Txiki)
va assolir la Plata amb un
registre de 4'10"50 mante
nint-se a pocs metres per
darrere del campió autono
mic Iván Murcia, del Castelló
Mislata, i medalla de Bronze
en la mateixa prova per a
Jesús Gellida, amb 4'18"10.

En 1OOm.l. es va apreciar
molta qualitat, i hi també
intervingué el promesa Josep
Giner. En la modalitat de
400m.t el junior de Benicarló
Pablo Martínez, militant del
Castelló-Mislata, aconse
gueix la seva segona millor

marca (54"05). Pel que fa a
veterans, Rosana Aragonés
estigué 1a c1assificada als
1.500m.1. i 2a en 5.000 m.
marxa, Julio Sánchez com
pleta els 10.000m.1. amb
40'24"78, i en 5.000m.1.
Jesús Flores s'acredita la
Plata tot i que esta recupe
rant-se d'una recent lesió i
per la seva part, José

Rodríguez obté la 4a posició.
GRAN PREMI "CARNS

ROS" resultant:
Grup 1: Jordi Monzó, i

Maria Peinado. Grup 2:
William Grant i Ma Dolores
Marco. Grup 3: J. Ignacio
González i María Peinado.
Grup 4 : J.Luís Arroyo i Cinta
Tena.
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Festivitat del
carrer del

Carme
J6 ISMAEL MATEU

Les principals ciutats del Baix
Maestrat van celebrar la festivitat
de la Mare de Déu del Carme. Una

de les més tradicionals és la que es
celebra a Benicarló, el carrer del
Carmen, com cada any, es va vestir de
gala per a celebrar la commemoració.

El convent de les Monges
Franciscanes i Concepcionistes va ser
I'escenari on es va celebrar la missa en
Honor a la Mare de Déu del Carme.

Després de la celebració religiosa, es
va procedir a la tradicional processó de
la santa imatge al Ilarg del carrer del
Carmen, i el Grup de Tabaleters de
Benicarló marcava els passos obrint la

La Veu de Benicarló, 21 de juliol de 2000

La processó pel carrer del Carme va reunir a gran quantitat de ve"ins Gica S.

processó. ancestral, i que cada any els ve"lns d'a-
Com mana la tradició, una vegada quest carrer rememoren en gran nombre.

passejada la imatge, i a colp de campa- El sopar popular entre els ve"lns del
na de fons, la Mare de Déu del Carme barri, i I'animada revetlla, fins a la mati
va ser tornada al seu 1I0c habitual, nada, van animar una jornada festiva
donant pas a la celebració del Ball del molt concorreguda, on més de 500 per
Carmen, una serie de danses populars sones van desfilar pel carrer del Carme
de Benicarló, que són de caracter alllarg de la jornada.

El 570/0 de les dones del Baix Maestrat estan disposa
des a acceptar un lIoc de treball fora del seu municipi
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l'Ajuntament de Traiguera
assenyala que el 57% de
les dones del Baix Maestrat
estan disposades a accep
tar un 1I0c de treball que els
obligue a allunyar-se del
municipi sempre que
puguen tornar cada nit.

Ara bé, la disponibilitat
es redueix molt considera
blement si no poden tornar
a la seua casa o si el treball
els obliga a vialjar regular
ment. Com cabia esperar
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aquesta disponibilitat és
major entre les dones fadri
nes.

De fet entre les" no fadrí
nes" si el treball els impe
deix tornar a casa o viatjar
regularment només seria
acceptat per un nombre
molt redu'lt de dones (el
3 '3% i 9'9% respectiva
ment).

Dades que arreplega el
lIibre "Les dones del Baix
Maestrat en el segle XXI:
Feia la igualtat en el reparti
ment del treball i el temps",
dirigit per Mercedes Alcañiz
i Ma José Frau sota la coor
dinació de Marisa Calvet i,

basat en una enquesta rea
litzada a 570 dones.
L'objectiu era conéixer les
condicions de treball que
les dones estarien disposa
des a acceptar si se'ls pro
posa una ocupació.

Les proposicions plante
jades s'agrupen en tres
blocs: d'una banda, estan
aquelles que impliquen
allunyar-se del municipi ¡,
per tant del seu domicili.
Altres van referides a I'ocu
pació i salari. 1, finalment,
les que es refereixen a la
seguretat en I'ocupació i a
la protecció social. Quant a
la professió, una proporció

important de les dones
(63'4%) estan disposades
a acceptar un treball dife
rent de la seua. Són les
dones "no fadrines" les que
manifesten un grau d'ac
ceptació major.

Probablement estiga
influint segons I'estudi el fet
que moltes d'elles no tenen
una professió o aquesta
esta menys definida, per
que la seua qualificació no
esta lIigada a I'educació for
mal, o bé perque van aban
donar el treball i per tant
s'han allunyat d'ella.

carrer Doctor Ferran, n. 10
Teléfon 964-47-52-53

Especialitzats en
reportatges de bodes
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AS~~MPTE:~'e$ecialísta en jntervenció social amb joves ----- --=1
1

.. .. ORGANfTZA: _I!:'J_JUVE, CO!~.9io Oficial de Psicólo99S de Madrid -- .. ,
DATES IlLOC: 20, 21, 27 ¡ 28 d'octubre. él Madrid.

OBSERVACIOÑS: ,ButHata d'ioscripctó ¡ continguts del curs: al local de la Germanía o al ¡¡ •CO~ de Madrid: Uf.: 915419999 o 915419998; dmadrid@Correo.cop.es;J
l ! htt .Iflt-fNW.oop.es. . ._~._ _ _..... . _.._,,__.. ._._~

Des de Valencia: Marc Antoni Adell
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Eficiencia i amabilitat
de la Guardia Civil

Efectivament, volem testimo
niar la nostra consideració i
agrafment a la professionali

tat i tracte amable, deis dos
agents de la Benemerita, que el
diumenge dia 25 de juny, a I'auto
pista i una vegada passat Castelló
i en direcció Valencia, a les
15:45h, acudiren en la nostra
ajuda.

Els motius, haver patit una pun
xada de pneumatic. Fins i tot es
mostraren disposats a substituir,
ells mateixos, la roda punxada.
No féu falta que els operaris
d'AUMAR feren, també, la seua
aparició i procediren a solucionar
el problema.

És per aixo que, encara que
aquells funcionaris actuaren com
plint el seu deure, és de justícia

agrair el tracte amable i la seua
disponibilitat que, en ocasions
com la present, quan el ciutada es
troba en una situació difícil, s'a
graeix profundamenl.

I com que massa vegades - i
pot ser raó- ens queixem que
l'Administració funciona mala
ment, no seria just amagar que,
en aquesta ocasió, funciona fran
cament bé.

Benicarló, Alcachofa
City (of course!)

S embla que la nostra lIengua
guanya adeptes entre la
ciutadania, pero encara hi

ha qui's'entesta a ignorar-ho o, el
que és més greu, en combatre-ho.
Vegeu, si :no, I'exemple -mal
exemple clar- de la nostra primera
institució política -la Generalitat
que ens obsequia amb una marca

de fabrica del següent tenor:
Productos de Calidad de la
Comunidad Valenciana. ALCA
CHOFA. Benicarló. I no es tracta
d'un retol menut i amagal. No. És
un retol gegant i col·locat al cap
damunt de la fa9ana del mercal.
Perque tothom el veja. I perque
quede ciar quina és la lIengua ofi
cial al nostre poble. El nom de
Benicarló I'han respectat -de
moment-. No caldra estranyar-se,
pero, si es produeix un canvi en la
línia de la TV local i aviat ens
direm Benicarlón. L'excusa sera
que así lo entienden todos.

Si de cas, i per ser encara més
europeus, suggerim als nostres
procers que ho escriguen en bilin
güe: meitat castella i meitat
angles. Aleshores sí que ens
podrem presentar per tot arreu,
com a gent civilitzada.
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EL CÓMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinares
del 21 al 24 de juliol

Benicarló Vinaros 8
MISIÓN

IlVfPOSIBLE 11

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 j 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

EL PATRIOTA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
DiIluns

19:45 i 22:30

.J••J. ~INlh\\A
YO, YO MISMO

E lRENE

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 j 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

COLISEUM

TANCAT PER
VACANCES
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