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BENlCARLÓ

Editorial

La mala constitució
(Historia d'una pla<;a sense sort)

T
ot va comen9ar ja fa molts anys. Expropiacions
for9ades, contenciosos amb diversos ve'ins, apar
cament "tonto" (una forat al mig de la pla9a durant

uns quants anys) , ara un altre aparcament sense acabar,
una altra empresa que s'ho deixa a mitges, una altra que
s'ho torna a quedar, un acabament de pla9a lIeg, amb un
munt de formigó, i per arrodonir-ho una suspensió de
pagaments, amb conseqüencies imprevisibles. Tres
empreses han passat per aquesta pla9a. Quina ha estat
la raó d'aquesta desfeta?

La veritat, alió que mal comen9a malament havia d'a
cabar. Les presses, la deria boja per acabar les coses de
qualsevol manera, el no arribar a acords amb el ve'inat, la
no comprovació de la solvencia de les empreses, ens ha
portat a una situació Kafkiana. Quasi acabada la pla9a
I'empresa INCOSA, que estava realitzant les obres de la
tant nomenada pla9a ha fet suspensió de pagaments. Sí,
tal com sona, suspensió de pagaments.

El problema no és que la pla9a estiga o no acabada, el
problema és el fet que ha agafat a molts prove'idors
sense cobrar, literalment, els ha deixat penjats amb molts
de milions. Empreses de la nostra ciutat, que ara se les
veuran magres per a poder cobrar uns diners imprescin
dibles per a la seua subsistencia, i evidenment, de tots
els seus treballadors.

S'apropen dies difícils, la suspensió de pagaments
implica situacions molt complicades, on els prove'idors
sempre seran els últims en veure una mínima solució,
que segurament, d'ací a bastants anys, no arribara a
cobrir ni de bón tros, la precarietat en que han quedat.
Aixó si tenen sort i cobren alguna quantitat o encara exis
teixen com empresa ..

Per altra banda, el nostre alcalde i el regidor
d'Urbanisme, haurien d'anar pensant en quina part de
responsabilitat tenen en aquest situació, que és pot con
vertir en dramatica sengos per a qui.

Quan vagen a inaugurar la tant male'ida pla9a, esperem
pensen en tots aquells, que per la seua ineficacia, s'ho
hauran de mirar amb uns ulls diferents.
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INCOSA presenta suspensió de pagaments;
i no finalitzara la pla~a de la Constitució

Jl'JJ REDACC/Ó

Novament ens trobem amb una plaga paralitzada Mateu

Imatge actual de la plaga de la Constituciá Mateu

(Continua a la pagina 4)

recepció d'obra, i novament
no es compliran els terminis
anunciats.

Per un altre costat,
INCOSA tenia adjudicada
la realització de les obres
de la Residencia de
Discapacitats, que ja no
podra realitzar per tractar
se d'una empresa en sus
pensió de pagaments.

Actualment la urbanitza
ció de la Playa Constitució
estava a punt de finalitzar, i
ja s'estava col'locant el
mobiliari, i altres comple
ments, així com la jardineria
i els últims acabats.

Cal recordar d'altra
banda que la finalització del
parquing porta aturada
diversos mesos, producte
d'una situació semblant,
quan I'anterior empresa
adjudicataria, LAIN, SA,
també va realitzar una altra
suspensió de pagaments.

un fet afegit, tots aquells
actes previstos en aquesta
playa per a les próximes
festes patronals en honor a
Sant Bartomeu, a finals d'a
gost, no podran realitzar
se, per no ser propietat de
l'Ajuntament fins no rebre la

A més a més, I'empresa
va realitzar una acceleració
en I'execució de les obres
durant les últimes setma
nes, ja que així podra rebre
la seua part proporcional
per I'execució. Cal destacar
que INCOSA ja ha cobrat
dues terceres parts deis
prop de 180 milions de pes
setes que té I'obra com a
pressupostos, és a dir 120
milions.

Ara la suspensió de
pagaments presenta un
seriós contratemps a
Ajuntament i empreses
afectades. L'Ajuntament no
podra tindre la recepció d'o
bra fins com a mínim el mes
de setembre, mentre que
els prove'idors hauran d'es
perar diversos anys per a
poder cobrar, ja que
aquests tipus de procedi
ments són molt lIargs jurídi
ciament parlant.

A més a més es planteja

La suspensió de'
pagaments s'ha
produ"it dies
abans d'arribar al
mes d'agost, que
és inhabil a efec
tes judicials, i
quan els jutjats
paralitzen practi
cament tota la
seua activitat

Aquesta suspensió de
pagaments ha sigut realit
zada de forma molt estrate
gica, ja que ha sigut dies
abans d'arribar al mes d'a
gos1, que és inhabil a efec
tes judicials, i quan els jut
jats paralitzen practicament
tota la seua activitat.

Els més perjudicats
seran les tres principals
empreses subministradores
de material, Electricitat
Marca, Mármoles Serrat, i
Hormigones Domingo; els
deutes per part d'lNCOSA
superen els 50 milions de
pessetes.

L
a famosa playa de la
Constitució de
Benicarló pareix que

no vaja ha finalitzar-se mai,
a principis de setmana,
I'empresa que realitza les
obres, INCOSA, SA, va
presentar, de forma sorpre
nent, als jutjats, suspensió
de pagaments, cosa que
su posa un greu contra
temps i que principalment
omplira d'impagaments els
seus prove'idors.
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El món de la política consternat per la suspensió de ~aments d'lncosa

Mañá: "la lógica diu que abans de
Festes la pla~a no s'acabara"

16 REDACC/Ó

Aspecte de la placa Constitució el passat dijous, 27 de juliol I.M.

El regidor d'Urbanisme
de l'Ajuntament de
Benicarló, Juan

Antonio Mañá, lamentava
a la situació que s'ha aple
gat en el tema de la Playa
Constitució: "evidentrnent
no es pot culpar
l'Ajuntament per la sus
pensió de pagaments
d'INCOSA, peró lamen
tem aquesta situació,
principalment pels pro
ve"idors", explicava.

Al respecte va manifes
tar que la principal preocu
pació de l'Ajuntament són
les empreses que donaven
serveis a Incosa, "treballa
rem perque els prove"i
dors reben les seus com
pensacions, i ens consta
que I'empresa vol trobar
solució a I'assumpte de
Benicarló, que a nivell
d'obra és mínim", indica
va, encara que comentava
estar a I'espera de que des

d'lncosa se'ls comuniques
la postura a seguir.

Segons Maña, Incosa,
vol acabar les obres de la
playa Constitució, pero "ara
s'han de nombrar uns
interventors, sense els
quals no es pot fer cap
tipus d'actuació". Pero el
regidor era molt més ciar:
"la lógica ens diu que, tal
i com esta la situació, la
pla~a no podra estar fina
litzada abans de festes
d'agost, a no ser per una
sol·lució que em sembla
practicament impossi
ble".

Critiques de I'oposició
Els grups de I'oposició

lamentaven la situació, i no
donaven credit al que ha
passat, Enric Moya, del
BLOC, va indicar que
"novament la deixadessa
de I'equip de Govern en
aquest assumpte ens ha
avocat a aquests

extrems". E~ nacionalista
es preocupava pels prove'i
dors, "qui els pagara tot
alió que se'ls deu?", i a
més a més afirmava que
"no es podra fer cap acte
de les Festes Patronals a
la pla~a".Per la seua part
Garcia Escribano indicava
"és la pla~a de les desgra
cies, on totes les empre
ses que s'adjudiquen 1'0
bra acaben fent fallida. Fa
10 anys ja vaig dir que s'i
niciaven malament les

gestions per a urbanitzar
la pla~a, i els resultats
estan a la vista", explicava
el regidor del PSOE, José
García Escribano. Per al
socialista l'Ajuntament té
part de culpa, "Mañá hau
ria d'haver estat molt més
damunt de la situació, i
no haver-se enterat per la
premsa, inclús I'adjudica
ven a Incosa la
Residencia per uns 200
milions".

TRIBENS s • L •

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de hormigón
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La Junta de Seguretat va analitzar els robatoris al camp

Jaime Mundo amb Sánchez Peral en roda de premsa /. Mateu

Jl':n ISMAEL MATEU

solucionar la situació amb la
utilització de ma d'obra
estrangera per al campo

Sánchez Peral va indicar
que de la reunió s'han extret
dues conciusions: "hi haura
maxima presencia policial
al camp, tant per part de la
Guardia Civil com per part
de les policies. locals de

les poblacions, i d'altra
banda I'increment de
denúncies per part deis
agricultors ha de ser una
realitat".

Joan Brusca, president
de La Unió, va destacar la
garantia de la realització de
Juntes Locals, amb la
presencia deis lIauradors.

de Calig, Alcala, Peníscola, •
Sant Mateu, Canet, Cervera
del Maestrat, Catí, Rossell,
Traiguera, etc., així com
representants deis sindicats
agraris La Unió de
L1auradors i FEPAC, estaren
presents per a tractar els
principals problemes deis
agricultors del Maestrat.

El subdelegat del Govern
a Castelló, Sánchez Peral,
destacava que a més de la
problematica de la seguretat
al camp, "hem analitzat els
problemes vinculats al
sector de I'agricultura
com els preus, el trans
port de les mercaderies, i
altres problemes com la
falta de ma d'obra", assen
yalava. Sobre aquest aspec-
te va indicar que s'intentara

L
a Junta Provincial de
Seguretat es va reunir
a la Sala noble de

l'Ajuntament de Benicarló
per a analitzar els temes de
prevenció i seguretat més
necessaris per a la comarca
del Baix Maestrat.

La reunió va estar presidi
da pel subdelegat del
Govern a Castelló, Vicente
Sánchez Peral, el tinent
coronel de la Guardia Civil
de Castelló, Luís Garrido,
pels caps de Policia Local
de Benicarló, Peníscola i
Vinaros, i per un nodrit nom
bre d'alcaldes de la practica
totalitat de poblacions del
Baix Maestrat, com Jaime
Mundo, alcalde de
Benicarló, Jacinto Moliner,
de Vinaros, i altres com els

La lIei penal del menor. Molts diners·i poques solucions

Jl':n BLOC BAIX MAESTRAT

Les grans pretensions que apunta
va aquesta nova legislació sobre el
menor, pot convertir-se en un dis

curs de bones voluntats, pero sense
mitjans reals per fer-Ia possible.
Destinar 5.000 milions per a adequar
jutjats i centres suposa, d'entrada, un
gran fracas si no s'atenen les necessi
tats reals de tot el territori valencia. La
nostra comarca, per exemple, es veu
marginada de I'adequació de mitjans
que la Generalitat Valenciana pretén
posar a I'abast de la justícia i els
menors.

La Fiscalia de Menors més propera
restara ubicada a Castelló tot i la pro
blematica real que es genera en els
nuclis de població més importants del
Baix Maestrat. Pensem que és un des
proposit airejar grans quantitats de
diners públics per a uns fins poc planifi
cats, que mantindran els menors valen
ciansen una situació de desprotecció,
quan paradoxalment la nova lIei ha
d'augmentar les garanties deis seus

drets i regular de manera més efectiva i
moderna les infraccions que puguen
cometre.

Les grans pretensions que
apuntava aquesta nova
legislació sobre el menor,
pot convertir-se en un dis
curs de bones voluntats,
pero sense mitjans reals per
fer-Ia possible.

Si la nova Ilei allarga I'edat penal del
menor fins als 18 anys, les necesitats
d'intervenció augmentaran si augmenta
la franja d'infractors. A banda de la
nova situació que es planteja per als qui
compleixen condemna en centres peni
tenciaris i que hauran de passar a cen
tres de reforma per a menors. Per
aquestes mateixes raons, i constatant
la saturació de I'únic centre de reforma
de la provincia ( Pi Gros) ens atrevim a
manifestar que les possibles adequa
cions d'aquests centre ja naixen amb

una mancanya fonamental, la con
vivencia en el mateix lIoc de menors
infractors amb tipologies de delicte molt
diversa i amb franges d'edat també
molt dispars, i que contradiu la propia
essencia reeducativa i de reinserció de
la lIeL

Per a evitar aquest futur incert és
important dotar la comarca deis mitjans
adequats per fer front a la nova legisla
ció. Per una banda, dotar al Palau de
Justícia de Vinaros d'una fiscalia de
menors, o en el seu defecte, que les
sales deis jutjats estiguen capacitades
per aplicar la nova lIei, i per una altra
banda, establir nous convenis amb els
ajuntaments per dotar els equips base'
de personal i mitjans qualificats per~fer

front a la problematica comarcal del
menor. Ens juguem el futur deis nostres
joves, que no és poco

Les reticencies del PP, tant en la
Generalitat com en els ajuntaments de"
la nostra comarca on governen, d'apli
car amb eficacia aquesta lIei penal pot
dur a una deixadesa alarmant per part
deis responsables polítics municipals
com ja esta passant ara.
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Cursos ,d'Estiu de la UJI a Morella sobre
societat, cultura i educació sentimental

#:o REDACC/Ó

L
a Universitat Jaume I de Castelló
ha organitzat, per a tots els estu
diants de les nostres comarques,

dos cursos d'estiu a la ciutat de
Morella, sota la coordinació de Sergio
Beser, catedratic de la Universitat
Autónoma de Barcelona.

La tendéncia estiuenca de
recórrer al menjar fred m'ha
fet recordar un plat exquisit

que s'elabora en terres catalanes i
que, suposadament, en el seu
temps omplia la taula com a plat
únic, més que res per les mancan
ces de I'época. Avui en dia pero
ho fem seNir d'amanida sofistica
da, i fins i tot, algun restaurant pot
posar-Ii un nom complicat. Al cap i
a la fi no és més que una mica de
tot. De tot el que es pot trobar en
una casa de lIauradors com les
d'abans.

Per comenyar dessalarem I'a
badejo desmotllat i bullirem unes
patates amb pell perqué queden
més gustoses. Una vegada s'ha
gen refredat les patates les pela-

El primer deis cursos ha estat
sobre 'Les darreres decades del
segle Xx. Problemes i tendencies del
canví'social i culturar, i ha estat dirigit
per L1uís Meseguer, professor de la
Universitat Jaume I de castelló.

L'altre deis cursos va realitzar-se

lo racó del coc
per Lo Manifasser

Poti-poti
rem i les tallarem no massa fines
perqué empapen bé el gust de la
resta de productes.

Anirem disposant en una
plata fonda els talls de
patata en una primera
capa, damunt I'abadejo i a
sobre les verdures amani·
des per acabar amb unes
olives arbequines

Amanirem, a banda, amb molt
d'oli ¡sal tomaquets i ceba tallada
finament, pimentons rojos, Una
vegada tinguem ayo preparat ani
rem disposant en una plata fonda
els talls de patata en una primera

sota el lema 'L'educació sentimentar,
amb la direcció d'Adolf Piquer, profes
sor de la Universitat de Salamanca.

S'ha de destacar que en els cursos
van prendre part alguns estudiants de
Benicarló, que van destacar la quali
tat de les materies impartides.

capa, damunt I'abadejo i a sobre
les verdures amanides per acabar
amb unes olives arbequines. La
importancia de I'oli és fonamental
ja que de la qualitat d'aquest
depen I'éxit d'aquest plat i de
molts altres. Un seNidor, sense
menysprear el de la nostra comar
ca, recomanaria un oli verge d'oli
va de les Garrigues per arrodonir
un plat complert i reconfortant per
a aquest estiu tant xafogós.

Aquest plat s'acompanya bé
d'un blanc frese, pero no és des
cartable un negre jove de la
Conca de Barbera. tot es qüestió
de gustos per empassar-se el
poti-poti una vegada I'hagen dei
xat refredar una estona al refrige
rador.

RADIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núnez,. 91
Tel.,. 47 35 44

BENICARLÓ

IA.NOSr,RA TEtE
Avda. Marqués de Benícarló. 27

Telf. 471983
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Conega la Ruta Iberica del Baix Maestrat

R'JJ ISMAEL MATEU

Imatge de les excavacions al poblat del Puig de Benicarló Gica S.

cació de finals del segle 111 i
inicis del segle 11 abans de
Crist, "es tracta d'una
peculiar construcció que
podria correspondre a
una torre de caracter mili
tar, a una torre d'una gran
finca agrícola o a un edifi
ci de culte", com indicava
Artur Oliver, director de les
excavacions.

El tercer jaciment és el
del Puig de la Misericordia,
que sera I'última de les
parades d'aquesta nova
Ruta Iberica.

Flos va indicar que es
realitzaran diversos tallers,
visites culturals a lIocs
emblematics de Benicarló i
Vinaros, dinars de germa
nor, excursions, etc.

Aquest és el mapa de la Ruta Ibérica del Baix Maestrat Gica S.

proxim dia 29 de juliol, on
recentment s'han trobat
unes noves zones habilita
des per a la construcció,
"és una zona amb escales
i construccions d'edifica
bilitat, una cosa molt
nova en comparació a
anteriors troballes", afir
mava I'edil

També és destacable el
fet que ja s'ha finalitzat la
ubicació de la tanca de pro
tecció, i una altra serie de
mesures que garantiran la
seguretat del visitant.

Després de les visites al
poblat benicarlando,
Vinaros adquirira el prota
gonisme, amb les visites al
poblat iberic del Perengil,
de gran valor arqueologic,
en el qual s'alya una edifi-

Diputació i l'Ajuntament
de Vinarós. Creiem que
les troballes arqueológi
ques d'aquests últims
anys al poblat del Puig,
no han de passar desa
percebudes a vistes deis
turistes que ens visiten,
per aixó s'incloura a la
Ruta Ibérica", explicava
Flos.

Al poblat del Puig de la
Nau s'han portat a terme
excavacions de forma con
tinuada des de fa sis anys, i
s'han trobat peces de tant
de valor com el Kylix de
Pentesilea, una Copa Atica
de Bronze, gran varietat de
collars i Urnes Cineraries,
així com diferents peces
que romanen al Museu de
Belles Arts de Castelló i en
el de Benicarló.

Actualment s'esta realit
zant una nova fase d'exca
vacions al poblat benicar
lando, que finalitzaran el

E
l regidor de Cultura de
l'Ajuntament de
Benicarló, Francisco

Flos, ha confirmat que la
Diputació de Castelló i els
ajuntaments de Benicarló i
Vinaros, implantaran una
serie de visites guiades
pels tres poblats iberics que
existeixen a la comarca del
Baix Maestrat, I'inici de les
quals es produira en el pro
xim mes de setembre.

Concretament les visites
s'iniciaran el Poblat Iberic
del Puig de la Nau de
Benicarló, on han aparegut
més troballes, i que es com
plimentara amb una visita al
museu arqueologic de la
ciutat: "la important oferta
arqueológica i museistica
que posseeix Benicarló fa
que aquesta iniciativa la
mamprenguem des de la
Regidoria de Cultura de
Benicarló, en estreta
coHaboració amb la

FOTO - ESTUDIO

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

Especialitzats en
reportatges de bodes
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Res canvia

E
l mussol sempre aprofita
aquestes dades estiuenques
per assistir a les manisfesta

cions culturals que es desenvolupen
a Benicarló; així fa dues setmanes va
donar un vol per la festa de la mare
de Deu del Carmé i la setmana pas
sada a I'acte de germanor musical a
la playa sant Joan.

El mussol no pot entendre com a
un concert a ¡'aire lIiure on s'hi porta
a la Banda de Rossell per tal de tocar
conjuntament amb la secció jove de
Banda local, ningú pensara, i no és el
primer cop que passa, possar un
equip de só per tal que els assistents
de la tercera fila enrrera hi pugueren
escoltar mínimament als presenta
dorso

El mussol pensa que aquesta defi
ciencia es deguda a que com les
autoritats presents, en aquest cas el
regidor de cultura, ho escolten per
fectament per estar asseguts a pri
mera fila no cauen mai en el compte

de que els de darrera, a més de
suportar els remors de multitud de
converses i sorrolls no controlats
durant els concerts, no poden ni
enten.dre cap de les paraules sorgi
des des del davant per la manca d'un
micro.

El mussol aquesta problematica
de desidia també la va observar a la
processó de la mare de Deu del
Carme, on per adobar-ho millor no hi
va anar cap representant de I'equip
de govern del PP, per aixó les man
cances detectades dificilment s'hi
solucionen mai d'un any per I'altre.

El mussol esta convenyut que cap
membre del PP va pensar en la
importancia que hi tenia la seua
presencia en aquesta processó, mal
grat que no són com les primaverals
ja que els espectadors són pocs.i els
mateixos; així va ser una falta de
detall la manca de presencia de la
maxima autoritat; peró segurament sí
Redorat hagues anat haguera vist la

necessitat de tancar la circulació
rodada durant la processó a tot el
carrer del Carme i no només al pam i
mig on s'hi fa la retvella i els balls
populars.

El mussol pensa que la cosa enca
ra és més greu perque demostra una
gran desídia per aquesta festa, ja
que cap autoritat s'ha plantejat fer
I'esfory de promocionar-la com Deu
mana, és a dir tant a nivell local com
d'excel·lent reclam turístic; potser a
Traver se Ii haguera ences la lIumeta
de I'enteniment i I'empraria com
alternativa estiuenca a la carxofa del
seu Consell Turístic; també probable
ment a Flos li haguera caigut la cara
de vergonya constatant la poca
importancia que se li ha donat des de
I'ajuntament al grup de dances
Renaixenya per tal de millorar les
seues actuacions; i del regidor
PPXimo no cal ni parlar-ne (segura
ment aquesta parto de la festa no
anava amb ell).

Fitxa de subscripció
NOM

DOMICILI

POBLACIÓ CP TEL.

COGNOMS

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l'import de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prorro
gable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldn't afegir 2.000 PTA anuals.

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

-S~nafura~---------------------------------------------~-----d-------------oe-ZODD--------------------------

Domiciliació bancaria

BANC/CAIXA

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursa.l

POBLAC¡Ó

Control Compte número

CP

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació Cultul"3\\a Fel'am de Benicarló per l'im

: port de subscripció a La Veu de Benicarló.

n

Signa.tura: d de 2000



La Veu de Benicarló, 28 de juliol de 2000 culturaG

Certamen Literari de Cantes sobre el Crist de la Mar

16 REDACCIÓ

La Comíssió
Organitzadora del
350 Aniversari de I'a

rribada de la imatge del
Santíssim Críst de la Mar a
Benicarló ha informat de la
decisi;o del jurat del
Certamen Uterari de
Cantes sobre el Crist de la
Mar en les modalitats de
valencia i castella.

En valencia els guanya-
dors han sigut els
següents: Categoria A
(Nascuts en 1998-1999).
Primer premi per a Marta
Roig per "L'amic de
Cesar". Accessits per a

Pili Castejón José
Fernández per "Paquíta
Anna, i el Crist de la Mar" i
"Xopet, l'oronella cadufe
ra", respectivament.
Categoría B (Nascuts en
1985-1986-1987). Es
declara deserto Categoria
C (Nascuts en 1982-1983
1984). Primer premi ex
aequo per a Joan L1uís
Albiol per "El miracle del
Santíssim Crist de la Mar" i
Laura Arín per "Un gest
per a cada expressió".

Categoría B
(Concursants nascuts
abans de 1982). Primer
premi per a Ma Luisa
Masip per "L'emigrant".

Accessit per a Amelia
Piñana per "Em dic Pau".

El jurat de la modalitat
de valencia ha estat presi
dit per Jaume Rolíndez, en
representació de la
Comissió Organitzadora, i
els vocals, Xímo Bueno,
director del cololegi Mestre
Francisco Catalán;
Francisco Flos, regidor
delegat de Cultura;
Fernando Herrera, director
del cololegi Eduardo
Martínez Ródenas; i
Fernando López, director
del cololegi Marqués de
Benicarló, actuant com a
secretari, Juan Manuel
Cerdá, en representació

de la Comissió
Organitzadora.

En castella la resolució
ha sigut la següent:
Categoria A (Nascuts en
1988-1989). Primer prerni
per a Ana Jovaní per
"Rinqui, Cesar i el Crist".
Accessits per a Rosada
Añó i Lucía Roca per "Crist
Protector de tots" i "Crist
de la Mar", respectiva
ment. Categoria B
(Nascuts en 1985-1 986
1987). Primer premi per a
Carolina Clemente per
"Una persona molt espe
cial". Accessit per a
Patricia Calvo per "Pepa".

analisi musical
els 10 de la veu

per Adrián Esteller

El alma al aire, nou disc d'Alejandro Sanz

E
l proxim mes de setembre el

popular cantant Alejandro Sanz

deleitara els seus nombrosos
incondicionals amb la publicació del

seu nou disc, El alma al aire.
El madrileny actualment es troba a

Miami, preparant I'edició d'aquest nou

LP, que s'espera siga un altre nou
exit.

El alma al aire és un disc creatiu,

excepcional, degut al bon moment en

que es troba Sanz, que segons els

crítics musicals ha elaborat 10 noves

canyons que aspiren a ser les millors
de la seua carrera artística i profes

sional.
Els dos milions de copies que va

vendre del seu exemplar anterior,

'Más', donen fe d'aquest nou projecte,

que ara per ara s'esta ultimant a
cavall entre Madrid i I'esmentada ciu

tat americana de Miami.
Sa"nz pot convertir-se en el fenomen

musicald'arreu del móndels proxims anys.

Aquests són els 10 de La Veu:
1 - J. Sabina - Rubia Platino.

2 - Complices - Lo que me mata.
3 - Marta Méndez - Veneno, vene-

no.

4 - Anstacia - I'm outta love.

5 - Lou Red - Paranoia key off.

6 - Carlos Chaouen - Maldita.
7 - Sopa de Cabra - Per no dir res.
8 - Serena - Chica Ideal.

9 - Paul Carrak - Satisfy my soul.

10 - The Corrs - Breathless.

es1;'-1d.io c..__~---:=: ,=-:.

Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotografia

-A..-teIIci.ó II -...--v-i.s
Tollpus de tamanys. Tols els preus i a més us regalem el video del vostre casamenl. lnformeu-vos

Plac;a del Mercat, 1 Benicarló Telefon: 964471432
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"Un sabor para todo el año"
¡Q JOAN CARLES AOELL

Gandia - Excel'lemcia, fou el
lema que se'ls acudí a aquesta
ciutat per a promocionar-se.

"Un sabor para toto el año" és el nou
lema que se Ii ha acudít a Ma. Teresa
Traver per a atraure al turisme a la
nostra ciutat. El lema apareix sota el
nom del nostre poble escrit amb
lIetres de Coca Cola en un fluix rosa
sobre fons verd que fa difícil la seua
lectura, per fortuna.

Molt ha canviat el gust del
consistori pel que fa a les samarretes
que han passat d'un acceptable
DISFRUTA-HO!! a un patetic Beni
Carló i la desafortunada frasse.
Personalment quan vaig veure la
samarreta vaig male"ir interiorment
que part deis meus diners, aquesta

gent, se'ls gaste així, sense ni tan sois
fer un concurs per tal de justificar el
mal lema.

Quan vaig veure la
samarreta vaig male"ir
interiorment que part deis
meus diners, aquesta gent,
se'ls gaste així, sense ni
tan sois fer un concurs per
tal de justificar el mal lema.

Poc turisme atrauran, i si I'atriwen,
és ciar que no sera per les bones
tecniques de marqueting utilitzades. A
ayo li podran dir que es criticar per
criticar, "sempre estos de La Veu que

no els pareix res bé" pero en una cosa
crec que no m'equivoco: tenim idees
originals. Per exemple aquesta
campanya pot ser una d'aquelles
polemiques que es lIancen per a que
la gent en parle i tinguem I'exit
assegurat, pero tot i així proposo
(arran del tancament del expedient al
tecnic municipal que va agredir un
xicot jove periodista de Benicarló) una
nova samarreta que ens puga ser útil
i protegir davant possibles agressions
de funcionaris, per exemple "Jo
també sóc Bertomeu" o "jo també sóc
periodista", se que. recorda a aquells
cartells de "jo també sóc adúltera",
pero aquest lema, almenys té un
sentit.

els dies glorioso·s
per Josep M. San Abdón

E
· Iclaxon del cotxe de les simpa

tiques amigues de la meua
ve'ina anuncien tots els dies

amb puntualitat que I'hora de la mig
diada s'ha acabat per a tot el ve'inat.
Els sorolls són un deis problemes
amb que ens trobem els qui vivim a
la ciutat, siga quina siga la dimensió
d'aquesta, a I'estiu aquests proble
mes s'accentuen i cal mirar la televi
sió amb el comandament a distancia
a la ma per poder anar regulant el so
manualment, - encara no s'ha inven
tat cap aparell que ho faya automati
cament?-, cada vegada que pel
carrer passa un vehicle amb el tub
d'escapament en males condicions o
amb la música a tota maquina, Ii

Sorolls
peguen foc a una traca, hi ha una
desfilada de bombos i tabals o es
posa a lIadrar el gos del veL

Els promotors de noves vivendes
ja se n'han adonat deis problemes
del soroll i anuncien com a virtut de
les seues construccions la presencia
de cristalls insonoritzats. Tanmateix,
cada vegada més, sembla que el
silenci fa por a les persones huma
nes i que no sabem viure sense
soroll, és difícil trobar un local públic
sense algun tipus de música, i la
radio o la televisió ens acompanyen
constantment a la llar, tot i que mol
tes vegades no els parem atenció.

Hi ha, pero, sorolls que hem per
dut enmig de tot aquest maremag-

num, per exemple, qui sap interpre
tar ara el toc de les campanes?
D'altres sorolls són completament
anacronics, el lIadruc d'un gos al
camp esta carregat de significat,
avisa de la presencia d'estranys o
que ha trobat una peya de caya, els
gossos dintre de la ciutat lIadren
sense solta ni volta, i és que no és el
seu 1I0c natural, només cal mirar-los
als ulls per veure la seua tristesa, un
altre exemple podria ser la música
deis tambors, escoltada a les mun
tanyes del Baix Aragó, encomana
misticisme, escoltada a una ciutat de
vora mar, només són un sorol!.
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Micaela Barragán, dama 2000

societat ®

J6 LA COLLA DELS TAFANERS

1. Que ve Aitana!
Paco Moliner, diputat autonomic per obra i gracia d'una

carambola a cinc bandes, ens va portar a Benicarló un
grup de personatges valencianets per tal de fer-Ios veure
"in situ" que els septentrionals no patim aquest infumable
programa anomenat Aitana. Després d'un bon apat,
pagat de les nostres butxaques, van prometre que passat
I'estiu també ens arribaria la manipulació informativa per
"la primera". Moliner s'ho mirava tot amb cara de satis
facció. On estiguen les festes d'Orihuela que es lleven les
de la Cinta. No tindrá el senyor diputat coses més impor
tants en que aprofitar el temps?

2. El de la gorra, que corra!
L'Ajuntament del nostre poble, amb I'objectiu de cultu

ritzar els quatre estiuejants que ens visiten, ha tornat a
obrir la Biblioteca de la Mar. Cada matí cal demanar torn
per tal de lIegir -de bades, naturalment- el Marca o l'As.
Els lIibres no tenen tanta demanda. És la lIei del mercat i
del turisme de qualitat que vol la regidora d'Agricultura.

3. Ja comencen....
Encara no hem comenyat a assaborir les nostres

Festes Patronals i ja comencen les falles amb els seu
rosari d'actes i més actes carregats de pompa i coentor.
Aquest dissabte fan no-sé-que no-sé-on. Els amants de
les tradicions tenen la primera demostració aquest cap de
setmana. Esplai amb les amotos.

4. On és I'ombra?
L'alcalde Mundo va dir que a la playa de la Constitució

es plantarien al voltant de quatre-cents arbres. Els tafa
ners hem calculat, tenint en compte els metres quadrats
de formigó, pedra PePera de Santa Magdalena, faroles,
respiradors per a una cosa subterrania que hi ha a sota la
playa i estructures metal'liques, que efectivam~h!.~aben
tots els arbres que diu el senyor batlle. Sempre iquan
siguen bonsais.

5. Una maxima.
"La razón que odia su suerte, eldestino la da a quien sea'.

Em sembla que el poleo també estava una mica batejat.

La presentació va
consistir en un sopar
de germanor entre les
associades, on segui
dament es va realitzar
un recital de poesies,
on dos deis poetes
més coneguts de
Benicarló, van dedicar
a la dama entrant una
serie de poesies, tant
Mayte Andrade com
Paula de Pablos hicie
ron emocionar a la jove
Micaela.

El Restaurante
Eden va ser el
Iloc escollit per a

realitzar la presentació
de la Dama de
l'Agrupació de Dones
Progressites de
Benicarló durant el
proxim any.

Micaela Barragán
L10p té 16 anys, i és
filia d'una nova asso
ciada, qui substitueix al
carrec a Tere Garcés
Terán.

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SEAT

(JOOO.
Audl

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

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

Te!.: 96447 17 08 Benicarló
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El Povet.Com Benicarló naix amb
la intenció de jugar el play-off
d'ascens a la d'ivisió· d'honor

.IÓJ ISMAEL MATEU

..

Imatge de la nova Junta Directiva del Pove!.com J. Pasqual

El Povet.com F. S. de
Benicarló, nova
nomenclatura del

Proyastec Beyso, naix amb
una clara meta inicial: "dis
putar el play-off d'ascens
a Divisió d'Honor en
aquesta próxima tempo
rada", com comentava
Ximo Bel, president de I'en
titat, durant la presentació
d'aquest nou projecte, així
com de la seua junta direc
tiva, que es va celebrar al
Parador Nacional de
Turisme Costa d'Azahar.

Amb un pressupost de
vint-i-tres milions de pesse
tes per a I'equip senior, Bel
destacava que "el repte
del nou projecte esportiu
per als próxims tres anys
passa per I'ascens de
categoria" .

A més a més, Ximo Bel,
va indicar que "s'incre
mentaran els esforc;os
per aconseguir el suport
del públic, així com de les
penyes als partits, sent
I'ambit d'actuació no úni
cament Benicarló sinó
tota la comarca".

Sobre aquest punt, cal
destacar que s'intensificara
el contacte amb els esco
lars amb la realització de
diverses campanyes de
promoció, amb la intenció
d'arribar a la xifra de qua
tre-cents socis. Així mateix,
s'esta treballant per a acon
seguir el suport economic
no sois de les institucions
públiques com l'Ajuntament
de Benicarló o la Diputació
Provincial de Castelló sinó
de la iniciativa privada.

L'actual junta directiva

esta formada pels següents
membres: president. Ximo
Bel; Vicepresident, Manuel
Arnau; secretari, Juan M.
Salvador; tresorer, Vicente
Cuartero; vocals, Jose Pla,
Enrique García, Juan
L1auren, Vicente Ortiz i
Guillermo Medina.

Ximo Bel: "s'in
crementaran els
esfor~os per a
aconseguir el
suport del públic,
així com de les
penyes als partits,
sent I'ambit d'ac
tuació no única-
ment Benicarló
sinó tota la
comarca"

L'equip tecnic esta for
mat per Enrique Fabregat,
entrenador; José Pla; dele-

gat; Guillermo Medina;
auxiliar; Miguel Allepuz,
fisioterapeuta; i Ana
Margelí, metge. La plantilla
esta composta per Jesús
Arnau i Alfonso Sánchez
(porters), Enrique Fabregat
i José M. Cabrera (cierres),
Iván Astillero, Rubén Moya,
Carlos Martos 'Cadú',
Francisco Javier Bretó i
Jean Douglas (ales),
Dámaso Clavijo, Ricardo
Flores 'Ricky' i Rafael Curi
(pivots). ,

Pero Bel va sorprendre a
tots quan va parlar també
deis molts problemes que
van sorgir en I'anterior tem
porada centrats fonamen
talment en el fet que "no
vam funcionar com jo
esperava en la gestió tant
administrativa com
esportiva sense oblidar el
comportament d'alguns
jugadors". La desorganit
zació administrativa ha pro
vocat la falta de documen
tació. També s'han detectat
irregularitats economiques i

Ximo Bel aposta per un projecte
molt ambiciós J. M.

de documentació. Per a
evitar situacions semblants
la gestió administrativa es
professionalitzará.

En I'apartat esportiu va
manifestar que "no es va
reaccionar amb la rapide
sa suficient en la recerca
de nous jugadors quan
I'equip es trobava sota
mínims, entre altres
qüestions que no es van
tindre en compte está la
promoció deis equips de
base on van faltar recur
sos humans".

Cal recordar que I'equip
benicarlando va acabar el
seu primer any en la divisió
de Plata en el cinqué lIoc
de la c1assificació. En el
nou projecte esportiu
també es contempla la
potenciació deis equips
base per a promocionar
nous jugadors que puguen
incorporar-.$e en el futur en
la plantilla senior..
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PABLO MARTíNEZ CAMPIÓ
AUTONÓMIC ABSOLUT

El Campionat Autonomic de Pista a
l'Aire L1iure en categoria Absoluta
se celebra els passats dies 21 i 22

de juliol a la ciutat d'Alacant, on el beni
cariando Pablo Martínez, militant del
CA Castelló-Mislata en categoria junior
es va proclamar Campió Autonomic
Absolut en 400m.t. amb un registre de
53"50, fulminant la seva millor marca (la
qual li dona la passada temporada el
titol de Subcampió d'Espanya Junior) i
obtenint la mínima per als Campionats
d'Espanya Absoluts que es desenvolu
paran aquest mes d'agost a Barcelona.

Cal destacar també, la bona actuació
de Laura Esbrí del CA Baix Maestrat
Carnes Ros, la qual va disputar els
100m.t. amb un temps de 27"47 procla
mant-se 5a absoluta de la Comunitat
Valenciana, considerant que aquesta
jove competidora té la categoria cadet

de primer any.
Per una altra banda, la juvenil Andrea

Martínez, atleta de Benicarló que com el
seu germa pertany al Castelló-Mislata,
va obtenir també la 4a posició absoluta
en 5 Km marxa, completant un temps de
29'41".

CROSS MAS
D' ENVERGE 22-07-00

Participaren els atletes del C. A. Baix
Maestrat-Carnes Ros:

Infantil.- Salva Queral (4°); Bea
Ferrando W)

Aleví.- Fran Sastre (1°)
MITJA MARATÓ MORA DE RUBIE

LOS 22-07-00
El fondista benicarlando Vicent

Segarra, s'adjudica el 2° podi en la seva
categoria de vetera amb un temps de
1h36'10", prova en la qual també van
participar Alberto Muñoz i Miguel
Marqués, tots dos del Baix Maestrat
Carnes Ros.

TEMPORALTRANSFER-PRO~CONST

PEf\V,. MABRUTS - EL CORTI.JO

PEI'IA REAL SOCIEDAD - CONSTRUC.BENIVIN
PEI'IA MABRUTS - PROVICONST

PElIiA R.SOCIEDAD - TEMPORAL TRANSFER
MOBLES BETRES - EL CORTI.JO

PEI'IA R. SOCIEDAD - PElIiA MABRUTS
MOBLES BETRES - PRO~CONST
CONSTRUC.BENIVIN - TEMPORAL TRANSFER
MOBLES BETRES - P.REAL SOCIEDAD

6
10
2
8
o
8
2
6
1
5

1
o
1
2
3
3
8
4
5
2

EQUIPO J G E P GF GC PT
1° PE"" MABRUTS 3 3 o o 26 4 9
%' TEMPORAL TRANSFER 3 3 o o 14 2 9
JO MOBLES BETRES 3 3 o o 19 9 9
4° PEIíIA REAL SOCIEDAD 4 1 o 3 6 17 3
so CON6TRUC. BENIVIN 2 o o 2 2 7 o
6" PROVICONST 3 o o 3 6 20 o
7° El. CORTIJO 2 o o 2 3 18 o

Resultats i classificació Grup B
PEI'IA TARAROTS - PEÑA VALENCIA 2 2
,PIZZERIA MARE MEUA - ALMACENES UTRERA 5 a
iELS NeiS - SERAUTO BENICARLO 2 5
ALMACENES UTRERA·· PEI'IA TARAROTS 3 4
SERAUTO BENtCARLO - PEI\iA VALENCIA 7 3

PIZZERIA MARE MEUA - ASFIBE 3 4
SERAUTO BENICARLO - ALMACENES UTRERA 3 5
pe"'A TARAROTS - ASFIBE 1 3
ELS NOIS - PEÑA VALENCIA 1 2

EQUIPO J G E P GF GC PT
1° SERAUTO BENICARLO 3 2 o 1 15 10 6
2'" ASFIBE 2 2 o o 7 4 8
JO IP~ TARAROTS 3 1 1 1 7 8 4
4° PEIíIA VALENCIA 3 1 1 1 7 10 4

5° PIZZERIA MARE MEUA 2 1 o 1 8 7 3
6" ALMACENES UTRERA 3 1 o 2 11 12 3
7° ELSNOIS 2 o o 2 3 7 o

Resultats i classificació Grup e
SAN .JORGE C.F. - PEI'IA GOIKO
ICONSTRUCCIONES A.R. - P.Y CEC.ARCO IRIS

:PEI'IA MECHEROS - NOVO INFORMO
P.Y CEC.ARCO IR.la - SAN .JORGE C.F.
PEI'IA MECHEROS - PEI"lA GOIKO
:RECAMBIOS GASULLA - CONSTRUCCION.A.R.

PEI'IA MECHEROS - PINT. Y OEC.ARCO IRIS
SAN .JORGE C.F. - RECAMBIOS GASULLA

NOVO INFORMO - PEI'IA GOIKO

4
1
3
7
4
4
6
1

15

o
3
6
o
1
1
2
8
o

EQUIPO J G E P GF GC PT
1" NOVO INFORMO 2 2 o o 21 3 8
2" RECAMBIOS GASULLA 2 2 o o 12 2 6
JO PINTURA D.ARCO IRIS 3 2 o 1 12 7 8
4° PE"" MECHEROS 3 2 o 1 13 9 6
5° SAN JORGE C.F. 3 1 o 2 5 15 3
6" CONSTRUCCIONES A.R. 2 o o 2 2 7 o
7° PEIíIA G01KO 3 o o 3 1 23 o
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PSOE: "les platges de
Benicarló estant sent

perjudicades per les obres
de regeneració de Peníscola"

La Veu de Benicarló, 28 de juliol de 2000

dents de diversa considera
ció.

"L'equip de govern del
PP, especialment el regidor
delegat d'Urbanisme, Juan
Antonio Mañá, hauria d'as
sumir que s'ha equivocat i
solucionar-ho immediata
ment per evitar nous acci
dents", va dir.

catalogat el regidor del grup
municipal socialista de
Benicarló, José García
Escribano, la construcció de
les iIIes reguladores del tran
sit en I'avinguda del Papa
Luna situades davant del
Parador Nacional de
Turisme. Cal recordar que
durant els últims mesos
s'han produ'it diversos acci-

cap a les platges de
Benicarló, fet que esta pro
vocant les protestes deis
banyistes que no entenen
com es pot estar vessant
arena mentre aquests es
banyen al costat".

Els socialistes han traslla
dat la seua preocupació al
govern municipal perque
prenga mesures respecte
d'aixó. En la seua opinió les
obres podrien afectar la qua
litat de les aigües de la platja
del Morrongo, que compta
amb bandera blava.
Avinguda del Papa Luna

D"'error colossal" ha

E
l PSOE de Benicarló ha
mostrat la seua preocu
pació per la forma en

que s'esta realitzant la rege
neració del litoral nord que
afecta principalment el veí
municipi de Peníscola. No
obstant aixó, les seues con
seqüencies s'estan estenent
a les platges de Benicarló,
segons els regidors del
PSOE.

En aquest sentit, fonts del
grup municipal socialista van
indicar que "la taca que ori
gina I'arena que estan ves
sant davant del camping
Peníscola s'esta estenent

Pascual Esteller, millar persona vinculada a la cultura

16 GAG

L
'organisme Autónom de Cultura
de l'Ajuntament de Benicarló ha
designat Pascual Esteller

Tomás com a millor persona vincula
da amb la Cultura. La proposta va ser
realitzada per l'Associació Musical
Ciutat de Benicarló segons va infor
mar el regidor delegat de Cultura,
Francisco Flos.

Sera durant les festes patronals en
honor a Sant Bartomeu, que se cele
braran del 19 al 27 d'agost, quan se
Ii rendisca I'homenatge a Pascual
Esteller Tomás.

En un altre ordre de coses, el res
ponsable de I'area de Cultura de
Benicarló va informar que Saida
Porres Paltor i Rafael Sánchez

Rodríguez han estat contractats per
l'Ajuntament com a técnica de
l'Organisme Autónom de la
Universitat Popular i técnic cultural,
respectivament. Aquest últim entra a
exercir aquestes funcions en substi
tució d'Enric Belda.
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Des de Valencia: Marc Antoni Adell
L'AVE nostre
de cada dia ...

N
o és cap jaculatoria. Encara
que envers aquell artefacte,
plouen les devocions i les

místiques més enbadalides i qui
sap si encara acabarem formulant
alguna pregaria, perque siga de
veritat aixo de I'AVE que ens
unesca -encara més?- amb
Madrid. 1 així no pasa dia sense
que els media ens recorde com és
de vital l'AVE per al futur del País
Valencia. És allo de la Comunitat
Valenciana sera amb AVE o no
sera.

I alguns -desinformats que
estem, segurament- encara ens
preguntem perquetan d'enrenou
amb I'AVE Valencia - Madrid. Si,
com sembla, les decissions
economiques és Brusseloles qui
les anira prenent cada vegada

més ¡les polítiques seran com
petencia d'Estrasburg, a que ve
aquesta deria d'arribar a Madrid
en un temps record? No és amb
Europa que cal conectar? I no és
-de Valencia estant- la cornissa
mediterranea el camí natural, pas
sant per Barcelona -ai!- per acce
dir a la UE? Aleshores com s'ex
plica un tal frenesí de trayats
-nord, centre, sud- i de polemi
ques?

Aznar: "creen que me
voy a gastar 500.000
millones -que seran
molts més- para que
ustedes lleguen diez
minutos antes a
Madrid?"

En la saturació informativa que
patim a diari val la pena destacar

una frase ¡una notícia. La frase
més assenyada que he IIegit és
I'atribu',da al president Aznar,
quan s'adreya a un grup d'emp~e

saris valencians amb alió de ....
creen que me voy a gastar
500.000 millones -que seran
molts més- para que ustedes lle
guen diez minutos antes a
Madrid?

La notícia, la deis trenta col-lec
tius que s'oposen a I'AVE
-Plataforma tren sí, AVE no- tot
defensant alternatives más
assenyalades, més a I'abast de
les c1asses socials modestes,
menys despilfarradores d'energia
i menys agressives amb I'entorn
natural.

Pot ser que els polítcs valen
cians es busquen una altra excu
sa per medrar.

Marc Antoni Adell i Cueva,
DNI - 18.838.422.
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EL CÓMIC SETMANAL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinarós
del 28 al 31 de juliol

Benicarló Vinaros 8
MISIÓN

IMPOSIBLE 11
2a setmna
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

EL PATRIOTA
2a setmana

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

.J••J• •~INlh\\A

LOS PICAPIEDRA
EN VIVA

ROCKVEGAS
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

] 9:45 i 22:30

C:OLISEUM

TANCATPER
VACANCES
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