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Una panissola punxant i
molt rasposa per a I'equip

de Govern del Partit Popular,
encapcelat per Jaime Mundo, tenint
part de culpa el regidor de Cultura,
Francisco Flos.

Vinaros, una vegada més, se'ns ha
avanyat, el passat cap de setmana
es va presentar la nova seu comarcal
de la UJI, que s'han endut els de la
ve'lna ciutat.

Benicarló torna afer tard!

Editorial
Una carxofa moderna

Una gran carxofa de
Benicarló, molt ben torra
deta, per als organitza-

dors de la V Trobada Solar, entre
ells l'Associació Cultural Alambor,
per aconseguir reunir el millar de
les energies renovables en la nos
tra ciutat.
Científics i experts han destacat la
trabada de Benicarló com a punt de
referencia mundial del món de I'e
nergia solar.

Ja esperem la VI Trabada!

Inexistencia d'iniciativa

Llastimosament torna a ser realitat. Per qué aquest
ajuntament, des que governa el PP, ho deixa tot en
mans de la iniciativa privada, i no diu ni muu, en alió

que afecta els ciutadans?
Un altre exemple, I'actuació al port, o millor dit. la manca

total de definició de com ha de ser el nostre port, i la seua
negativa a no voler saber-se'n res del que allí s'esta fent,
ens indica la poca sensibilitat d'aquest equip de govern cap
a la ciutadania. Si ja és lamentable aquesta indefinició, no
ho és menys veure com actuacions d'empreses privades
poden atemptar contra el nostre entorn natural. I tot i sent
de domini públic, i denunciat per un partit polític, no és
prenga cap mesura per a protegir la fauna piscícola que
ens queda al port. Total per quatre peixos ...

La modernització arriba a tot arreu, i els productes hor
tícoles també reben I'ajut de la técnica. Portavem uns
anys que les nostres collites de carxofa anaven min-

vant en la seua quantitat i de vegades en la seua quantitat.
Aixó pot canviar a partir d'ara.

Una nova varietat de lIavor de carxofa que s'esta intro
f#

~ duint, pot ajudar, i prou, a resoldre les dues' preocupacions
principals deis nostres lIauradors pel que fa a aquest pro
ducte. Per una banda, aquesta nova lIavor amplia el temps
de la collita, amb la qual cosa la seua estacionalitat carac
terística ho sera menys. I per I'altra, aquesta varietat és
molt més resistent a les plagues que últimament venient
atacant-Ia.

Tot el que siga millorar el rendiment i la qualitat del nos
tre producte amb Denominació d'Origen, benvigut siga.
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No agafa tantes malalties, i possibilita allargar la temporada

Els lIauradors aposten per la
carxofa de Ilavor a I'estiu

J6 ISMAEL MATEU

Joan Brusca, secretari de La Unió, amb carxofes de lIavor

La carxofa de lIavor es presenta com una sol'lució de futur

expressava Juan Vicente
Cubets, responsable de la
zona del mediterrani de
Semillas Ramiro-Arnedo,
de la ciutat riojana de
Calahorra, d'ói1 procedeix
la Carxofa Lorca, varietat
utilitzada a Benicatló.

Tal és la importancia que
pot adquirir aquesta carxofa
que "en quatre o cinc anys
es pot millorar la varietat
utilitzada, i pot arribar a
substituir a la modalitat
que actualment ostenta la
denominació d'origen",
com va explicar Cornelles.

Possiblement estem par
lant de la carxofa del futur,
ara per ara els tecnics i
científics estan averuguant
la modalitat de carxofa de
lIavor que més s'adapte al
les nostres comarques, i en
un futur a mig termini
podriem tindre una alterna
tiva valida per al nostre
campo

cava Juan Manuel
Cornelles, viverista i pro
ductor de Tasico Plant,
empresa de Benicarló.

Cornelles indicava que a
la indústria no li convé, en
un primer moment, el
comercialitzar aquest tipus
de carxofa, "pero és molt
rendible i interessant per
a vendre al fresc, i
comenc;a a ser més pro
ductiva, actualment els
preus de mercat oscil-Ien
entre 190-250 ptes/kg,
molt per damunt deis que
s'han pagat per la carxofa
de Benicarló enguany".

A més a més la uniformi
tat en el desenvolupament
de la plantació la fa més
atractiva, "la resistencia a
les gelades, la possibilitat
d'encoixinat de cultiu, i la
filcil mecanització de la
plantació són aspectes
molt importants pel que
I'agricultor és conscient
de la rendibilitat d'aques
ta carxofa de lIavor", com

que molts agricultors
s'han decidit per practi
car", com indicava Joan
Brusca, secretari comarcal
de La Unió de L1auradors.

Cornelles (Tasico
Plant): "el material
queda lliure de
plagues i malal
ties, i es poden fer
transplantaments
en diferents apo
ques de I'any"

Els avimtatges de la
reproducció de la carxofa
de lIavor són diverses, "el
material queda lliure de
plagues i malalties, també
es poden fer transplanta
ments en diferents epo
ques de I'any, així com
millor qualitat de planta,
amb menys problemes en
el trnsplantament", expli-

L
a Carxofa de
Benicarló, únic produc
te agrícola de les

terres de Castelló amb
Denominació d'Origen, esta
davant de la seua crisi més
preocupant des que va
aconseguir aquest distintiu.

Com a possible mesura
per solucionar un any
nefast per a I'agricultor que
es dedica a la carxofa,
s'esta cultivant una nova
varietat de carxofa, que es
diferencia per ser de lIavor.
I no d'estaca com és la tra
dicional Blanca de Tudela
que es cultiva a Benicarló.

Aquesta nova modalitat
procedeix de la carxofa de
Uavor Imperial Star, i es
denomin.a Carxofa Lorca,
"una varietat nova que
intenta adaptar-se al mer
cat amb la premissaque
es tracta d'un producte
fora d'epoca, ja que es
cultiva als mesos de juny,
juliol i part d'agost, es
tracta d'una alternativa

-



La Veu de Benicarló, 30 de juny de 2000o local

Han demanat a I'alcalde que hi prenga mesures

El BLOC indica que les obres del port
esportiu no tenen estudi d'impacte ambiental

f6 REDACCIÓ
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E
l regidor del Bloc
Nacionalista
Valencia, Xavier

Rodríguez i Baya~, ha
denunciat I'actitud agres
siva amb que actua,
segons I'edil, I'empresa
que esta realitzant les
obres de condicionament
del futur Port Esportiu de
Benicarló, "estan treba
lIant de forma molt
agressiva, i atemptant
contra la fauna piscícola
de la zona. Han tancat
totalment, mitjanc;ant
una franja elevada de
terra que va des de la
platja de la Parreta fins
al 'bracet', una zona del
mar en qué han quedat
completament atrapats
tots els peixos que
viuen en aquest 11oc" , va
explicar.

El nacionalista ha pre
sentat una instancia
adressada a I'alcalde de la
ciutat, Jaime Mundo,
sololicitant que s'inste a

I'empresa responsable ha
d'actuar de forma menys
agressiva i "que se I'obli
gue, almenys, a deixar
una via lliure de circula
ció d'aigua entre el mur
de terra perqué, a mesu
ra que va omplint-se de
terra tota la franja deli
mitada, la fauna piscíco
la puga escapar per I'es
pai deixat per a tal efec
te", indicava Rodríguez.

Rodñguez: "Han tan
cat totalment, mit
janc;ant una franja
elevada de terra que
va des de la platja de
la Parreta fins al 'bra
cet', una zona del
mar en que han que
dat eompletament
atrapats tots els pei
xos que viuen en
aquest lIoe"

¡

í

La construcció del port esportiu centra la poHemica I.Maleu

apareix cap estudi d'im-
Des del BLOC es pacte medi ambiental,

demana també a ¡'alcalde cosa que nosaltres con
que aquesta queixa siga sideraríem necessari i
transmesa a la Direcció que ha estat obviat úni
General de Costes perque cament a una estratage
adopte les mesures opor- ma legal", va criticar
tunes, indicant a més a Rodríguez.
més que "una vegada
revisat el projecte, no

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de hormigón

Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95 Benicarló
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local 0
Un incendi provocat cre'ma part de la fa~ana

de Caritas Interparroquial de Benicarló
16 ISMAEL MATEU

Ales O:36h, aproximadament,
de la matinada del dijous 22 al
divendres 23 de juny, va ser

incendiada una de les dependemcies
de I'edifici de Caritas Interparroquial
de Benicarló, ubicat al carrer Sant
Francesc cantó amb el carrer Santa
Isabel. L'incendi va ser provocat, ja

• que s'apreciaven restes de cartró en
una de les portes més damnificades
per les flames, i encara que la citada
porta va quedar prou afectada, els
desperfectes ocasionats no van ser
molt considerables. Algunes cadires
i materi.al d'oficina del despatx pos
terior a la porta van ser els únics
materials afectat. El cos de Bombers
va apagar I'incendi en poc temps.

"Encara sort que ara tenim una
botiga en que es guarda la roba
que rep Caritas, ja que si I'incendi
el provoquen fa uns dies podria

Els bombers van actuar amb molta velocitat I.Mateu haver sigut molt aparatós", indica-

va un de les responsables de
Caritas. Segons pareix se sospita
d'un usuari de Caritas, establert a
Vinares, a qui se li va negar dinar i
se'l va remetre a la seu de Caritas
de la ve"lna ciutat, "va estar protes
tant tot el dia, ~s I'únic cas poie
mic que hem tingut en els últims
mesos, pera no podem demostrar
res, és una especulació nostra",
van indicar els membres de Caritas.

Segons els testimonis allí pre
sents I'incendi es va propagar en
qüestió de segons, "me n'anava
cap al meu domicili, quan vaig
veure unes xicotetes flames, en
un parell de segons es va propa
gar el foc de forma alarmant, i
vaig córrer fins a la meua casa
per a omplir uns poals d'aigua i
intentar avortar el foc", assenyala
va Salvador Soriano' 'Neri', primer
veí a presenciar el sinistre.

La Policia Local es va personar al
1I0c deis fets.

Vinarós ja té la seu comarcal de la UJI
,16 REDACC/Ó

La seu del Nord, el
Campus Obert que la
Universitat Jaume I de

Castelló ha implantat per a
enlla9ar els problemes i
inquietuds deis estudiants de
la comarca del Baix Maestrat
a Vinares, va ser inaugurat
en el matí del dissabte pel
rector de la UJI, Fernando
Romero.

Aquest nou centre, ubicat

FOTO - ESTUDIO

al Passatge Cardenal r
Tarancón de Vinares, ha
sigut possible gracies a un
conveni entre la UJI i I'entitat
bancaria Caixa Vinares, "la
¡ntenció és acostar la nos
tra universitat a tota la
societat castellonenca, fins
i tot a les poblacions més
allunyades, i per aixa vam
creüre necessari instaurar
aquesta subseu a Vinaras
per al Baix Maestrat", des
taca Fernando Romero.

Imatge de la presentació de la seu comarcal de la UJI a Vinarós

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

Especialitzats' en
reportatges de bodes
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per a poder gaudir de la vida sense
haver de recórrer a les drogues.

Aquesta campanya s'iniciara el
proper 1 de juliol, amb la pujada al
campanar de la ciutat, i perdurara fins
al 29 de juliol, en que es compagina
ran diferents activitats com la marató
d'aerobic, marató popular, triatlon
popular, regata de l'Escola de Vela,
marxa amb bicicleta de muntanya, i
altres activitats esportives de cons
cienciació.

lo racó del coc
per Lo Manifasser

en cassola al

J6 ISMAEL MATEU

Arrós

L
a Comissió Especial de
Drogodependencies del Consell
Municipal de Benestar Social de

l'Ajuntament de Benicarló, va presen
tar la VI Campanya de Prevenció de
Drogodependencies, que pretén
conscienciar els ve'lns de Benicarló,
especialment xiquets i adolescents,
sobre les possibilitats que existeixen

o local

VI Campanya de Prevenció
de Drogodependencies

R
emenant per la minsa bibliote
ca d'un servidor he pogut com
probar la diversitat d'arrossos

que es cuinen per la nostra terra.
Aquest d'avui n'és un exemple de
com les més antigues tradicions es
mantenen amb els segles.

La recepta original d'aquest arros
ja I'anomenava Rupert de Nola, gran
cuiner del rei de Napols, alla per I'any
1500. D'aquesta esencial recepta
sembJa que néixen després diversos
plats amb el mateix concepte. La sen
zillesa d'aquest sembla més. propia
de servs que de monarques, encara
així mereix I'atencio de tots nosaltres
perque les taules més pobles no
mengen piljor que les riques.

Hi posarem un bon caldo de gallina
en una cassola de fang a foc intens

amb uns brins de safra, quan comen
ce a bullir tirerem I'arros dins la cas
sola sense trencar el bull i anirem
remenant durant una estona per, pas
sar després la cassola al forn. AIIi
dins I'arros coura poc a poc durant
cinc minutets. Quan el treurem hi
escamparem per damunt uns ous
batuts i ha tornarem tot al forn fins
que es forme una cresta per sobre
I'arros pels ous cuits. Ja es lIes1 per
menjar.

Pensem pero que si els
reis s'ho menjaven, amb
més ganes ho empren
drem els que no som
monárquics

Com podreu comprovar aquest
modest arros s'assembla amb ganes
a I'arros amb crosta de la gent del
nostre sud, i marca I'inici en I'evolució
de I'arros al forn amb productes del
pare, molt més ostentosos. Des d'a
questa base, podem comen<;ar afe
gint-hi costella, botifarra,i tot allo que
la sabiesa i el paladar popular ha anat
deixant-nos per al gaudi deis nostres
dies. Pensem pero que si els reis s'ho
menjaven, amb rhés ganes ha,
emprendrem els que no som monar
quics. Caldria, aixo si, un bon vi negre
de la Terra Alta ( i si la butxaca ha
permet d' El Priorat) Salut.

RADIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Nútlez.. 91
TeH.;. 47<'3& 44 "

BENICARLÓ
Avda. Marqués de Benicar16, 27

Telf.47 1983
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Lliurament de di.plomes per la cloenda
de la 2a Escola Taller de Benicarló

J6 ISMAEL MATEU

E
l Director General de
Formació i Inserció
Professional de la

Conselleria, Elias Amor, va
presidir el lIiurament deis
diplomes acreditatius als
alumnes de la 2a Escola
Taller de Benicarló.

L'escola taller ja ha fina
litzat, i les obres de restau
ració del convent de Sant
Francesc I'han deixat a
punt per a passar a ser la
seu del nou Museu 'Ciutat
de Benicarló'.

Jaime Mundo i Francisco
Flos van destacar la tasca
de tots els alumnes. Tots els alumnes de la 2a Escala Taller van rebre el seu diploma acreditatiu /. Mateu

La Font de la Salut continuara
com a Escola Taller

Protecció
Civil

Estada d'Elias Amor a l'Escola Taller de Traiguera J. Pasqual

J6 0.1. CA T.

E
l director general de
Formació i Inserció
Professional, Elías

Amor Brau, s'ha compro
més a gestionar la conti
nuació de I'escola taller del
Reial santuari de la Verge
Font de la Salut de
Traiguera.

L'important anunci el va

fer en el transcurs de I'acte
de clausura de I'actual
escola taller dirigida per
Salomé Esteller, i que ha
centrat els esforyos d'a
quests dos últims anys en
la recuperació espectacular
de la "Casa deis
Capellans", convertida ara
en un restaurant.

Amor, satisfet pel treball
realitzat pels alumnes, als

que els va ser entregat el
diploma acreditatiu, va indi
car que "en aquesta esco
la taller heu tingut I'opor
tunitat de formar-vos en
un ofici amb projecció de
futur al mercat laboral de
la comarca, peró la forma
ció no acaba ací, ja que
teniu I'obligació de conti
nuar aprenent per a estar
sempre a I'avantguarda".

Entre altres autoritats,
també van assistir el direc
tor territorial d'Ocupació,
Joaquín Porcar Beltrán; el
cap de secció de Formació i
inserció territorial, Juan
Tarancón Fandos; i el direc
tor territorial de Cultura i
Educació, Francisco Baila.

En aquest període de
I'escola taller s'ha impartit
formació teoricopractica en
cinc tallers diferents: Obra,
Cantería, Fusteria, electrici
tat-fontaneria, i Pedra en
Seco

J6 PROTECC/Ó CIVIL

E
l passat cap de set
mana per
l'Associació de volun

taris de Proteccio Civil va
ser molt intens ja que van
realitzar una gran quantitat
de serveis:

- Revetlla de Sant Joan
ubicada en la platja del
Morrongo, realitzant servei
estatic i vigilancia de zona
de focs, de 21H a 02 H

- A les 22'15 H es proce
deix a I'assisténcia d'una
victima, un varó de 50 anys,
amb un possible tall de
digestió, no es trasllada.

- A les 22'25 H es proce
deix a la asistencia de una
victima, dona de 61 anys,
amb possible esguin<; al tor
mell esquerre, es procedeix
al trasllat al centre de salud
del pont.



La Veu de Benicarló, 30 de juny de 2000o especial

(C. P. Mestre Francesc Catalan)

IXe Dia Internacional del Medi Ambient

-

O
urant la setmana del
5 al 9 de juny la nos
tra escola va cele

brar per nove any el Día
Internacional del Medi
Ambient (5 de juny) amb
una serie d'activitats
adrec;ades a tot I'alumnat
de ¡'escola, des d'Educació
Infantil fins als de tercer
cicle d'Educació dins deis
Projectes d'Educació
Ambiental: "El nostre Bosc"
i "L'aigua: en el passat, en
el present i en el futur",
aquest últim relacionat amb
el Projecte Educatiu
Europeu sobre l'aigua que
el centre fa amb altres qua
tre escoles de la Unió
Europea.

Els alumnes del segon

cicle d'Educació Primaria
dimecres 7 van anar al
Camp de Tir de la Basseta
del Bovalar per tal de regar
i observar els arbres havíen
plantat dins la campanya
Día de l'Arbre així com per
estudir el coco existent allí
mateix, després caminat
van passar pel Corral del
Petiquillo i després van
observar l'aljub de la
Pistola.

El divendres 9 tots els
alumnes de l'escola es van
desplac;ar fins la ratlla del
terme per observar el fun
cionament d'un pou que
encara extrau I'aigua d'una
profunditat d'uns 18 metres
amb el sistema tradicional
de senia, és a dir encara

pot regar el camp amb
aigua treta del pou a base
de cadufos i la forc;a d'un
animal.

['alumnat de 5e i 6e
aquest dia va anar fins la
senia a peu des de I'escola
per continuar la seua

marxa passant fins la zona
del Barranquet on es va
esmorzar i després cami
nant per la platja del
pebret, la del morrongo, el
port, el tram del riu sec des
de la mar Xica a la N340
fins I'escola.

Els alumnes del Catalan durant I'estada en La 8asseta

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

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

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)

-Signatura:- - - - - --- - . - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - _. - -- ---- --- -,- --- -d.-- -- -- - - - - - -- -de-2000- ::e.' -----. _ .. - --- -- -

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

ÁDREr;A

NOM 1COGNOMS DEL 'I1'ruLAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

POBLACIÓ

Control Compte número

CP

Senyors: els demano que, fíns a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació Cllltllmlla Feram de Benicarló per l'im
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Commoció per la mort de m~~sén Sebastia
.16J REDACC/Ó

L
a mort de mossén Sebastia
Aicart, rector de la parroquia de
Sant Bartomeu ha causat una

profunda commoció a la ciutat de
Benicarló.

En els pocs més de dos any que va
exercir el seu ministeri al nostre
poble, és va guanyar les simpaties i
I'afecte de tots aquells que van trac
tar-Io.

Nascut a Sta. Magdalena de
Poipis, va ser ordenat sacerdot a
Barcelona durant el Congrés
Eucarístic de 1952, juntament amb el
nostre paisa Mossén José Tomás.

Mossén Sebsastia va excercir de
rector a Flix, Man;:a, Capsanes,
Tivissa i Mora d'Ebre, d'on va passár
a Benicarló per substituir Mossén
Amela.

La mort li ha esdevingut després
d'una penosa i Ilarga malaltia que va
saber dur amb enteresa i resignació.

Els que el van coneixer guardaran
sempre un bon record d'el!.

Descanse en pau aquesta gran
persona.

analisi musical
els 1O de la veu

per Adrián Esteller

Enrique Bunbury i Madonna són actualitat
ENRIQUE BUNBURY

EL que va ser cantant del grup
musical aragonés, Heroes del
silencio, Enrique Bunbury; esta

preparant un disc de tangos "Muy clá
sicos", va assegurar Bunbury, el qual
esta assaborint I'exit, a més, de I'edi
cio del seu lIibre, Divan.
Conversacions amb Enrique Bunbury,
segueix esgotat a les lIibreries espan
yoles.

MADONNA
La diva nordamericana Madonna

esta cabrejada perqué algú ha robat
una copia de Music, (una de les
noves canyons del seu disc) i I'ha
col'locat en la wed de Napster (princi
pal servidor de MP3) per a que tots
esl internautes la puguen escoltar i
copiar aban<¡: de que estes a la venda.

Alguns artistes importants prepa
ren una demanda judicial contra MP3.
Ja que consideren vulnera els drets
de propietat de I'autor.

Aquests són els 10 de La.,Veu:
1 - Tahures Zurdos - Mañana. .
2 - Joaquín Sabina - Rubia platino.
3 - Complices - Lo que me mata.
4 - La Barbería del Sur - La alegría

de vivir.
5 - Lou Red - Paranoia key off.
6 - Bajoqueta Rack - Juga al

trinquet.
7 - Sopa de Cabra - Per no dir res.
a- Luz - Quisiera ser y no puedo.
9 - Virginia Glück - Acto de

Contricción.
10 - Serafín Zubiri - Tres. deseos.

Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotografia

..A.--te..ci.6 ....--v-i.s
Tat tipus de tamanys. Tots els preus i a més us regalem el vídeo del vostre casament. Informeu-vos

Pla~a del Mercat, 1 Benicarló Teleton: 964471432



Benicarló : referent de
les energies alternatives

.'

® trabada solar
La Veu de Benicarló, 30 de juny de 2000

El recinte del Marqués de Benicarló va rebre visitants durant tat el cap de setmana

nador d'aquesta V Trobada Solar.
A més a més es van poder obser

var tipus de sistemes d'aprofitament
d'energies renovables, com radios,
I!anternes, joguets, i tot tipus de dife
rents euines solars, "estem parlant
de tota una filosofia, d'un progra
ma global, Mans Unides esta
desenvolupant un projecte de crea
ció de cuines solars, funcionals,
barates i de facil creació, netes i
ecológiques, perqué els pa"isos
subdesenvolupats del tercer món
puguen implantar-les", indicava
Albert Peña, responsable de eomuni
eaeió de !'Institut de Sioeosntrucció

d'Energies Renovables (ISER), cen
tre cololaborador i patrocinador d'a
questa trobada.

La utilitat d'aquesta energia
comenya a ser un referent en tot I'es
tat espanyol, i principalment a les
nostre comarques, "hi ha suficient
petroli al planeta per a no tindre
temps de cremar-lo, les reserves
de petroli són enorme i hem de
saber que si no es paren les emis
sions de C02, un canvi climatic
ens cremaria a nosaltres. Af;ó ens
indica que tenim un termini de 25
anys per a invertir en I'ús de les
fonts d'energia, i s'implantara, per
fi, I'ús obligat de les energies reno
vables", deia Manolo Vilches, qui

• indicava que el sol sera una central
termoelectrica garantida per als pró
xims 6.000 milions d'anys, "més
segura que I'energia nuclear i que
el petroli".

Vilches va destacar la possibilitat
de conneetar una teulada solar foto
voltaie a la xarxa eleetriea, rebent els
suports per a produir loealment I'ener
gia que un eonsumeix, "és destaca
ble que aquest tipus de sostres
esta desenvolupat en el seu 70%
per empreses castellonenques, i

j que esperem que es pose en marxa
durant aquest mateix any", va indi
car.

16 ISMAEL MATEU

Benicarló va acollir durant aquest
cap de setmana la V Trobada
Solar, organitzada per

l'Associació Cultural Alambor, i que va
reunir al recinte escolar del cololegi
públic Marqués de Senicarló a més
de 5.000 persones durant les jorna
des de dissabte i diumenge.

Experts en materia d'energies
renovables i innovacions tecnológi
ques electriques, procedents de tot
I'estat espanyol, han valorat molt
positivament aquesta trobada, desta
cant a més a més I'important referent
que presenten les nostres comar
ques, com a centre alternatiu a nivel!
estatal, que alguns ja cataloguen com
la futura Nova California.

Impulsar les actuacions a I'aprofita
ment i explotació d'energies sosteni
bies, com a energies solars, I'aprofita
ment de la biomasa, o la geotermica
han sigut els principals aspectes a
analitzar en les ponencies tecniques
que s'han desenvolupat al Ilarg de la
trobada.

Entre els enginys solars més des
tacats es troba la Cuina Solar tira de
tetabricks, "vam reunir 300 teta
bricks per a desenvolupar la cuina
solar més gran de I'estat espanyol",
comentava Manolo Vilches, coordi-
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J6 MANUELA CHAMaRRa

L'actualitat del món del
voluntariat es centra en dos
focus ben diferenciats, per

una banda (dalt) a Valencia es

Aque no sabíeu que al
nostre ajuntament tenim
un regidor amb contac

tes celestials. Doncs La Veu
I'ha descobert. Si no, Ilegiu:

"Sr Moya, vosté no és
ningú per dir quina és la
pla~a de la Constitució que
Benicarló es mereix, pero jo

va desenvolupar el foro sobre
dialeg civil i exdusió social.

A Peníscola, I'AVT, va fer el
curset de serveis turístics, en
tots dos foros van participar
benicarlandos i benicarlandes.

li asseguro que farem una
pla~a com Déu mana".

El regidor Juan Antonio
Mañá, al Pie Extraordinari del
mes dejuny.

Amb tanta devoció, ara ente
nem perque el PP gaunya sem
pre les eleccions.

societat ®

J6 LA COLLA DELS TAFANERS

1 • Alealdia amb devoció

Ens hem assabentat que la nostra máxima auto
ritat civil, en un acte de la maxima tradició, ha can
viat de data el Pie de cada últim dijous de mes. Com
que coincidia amb la festa de Sant Pere, I'ha passat
al dilluns."Abans la devoció que I'obligació" o era
a I'inrevés. Sé, a la millar esta fent punts per gaun-
yar-se una mica de cel? .

2 - L1anc;raments olím pies

Al PSOE comarcal estan els fums un poc alte
rats. En I'última reunió que van tindre a Alcala,
segons indica la ex-diputada (estatal) alga Mulet, la
també diputada (encara que més xicoteta, parlem
de la Diputacíó, no sigueu malpensats) li va tirar el
DNI a la cara quan s'anava a acreditar. Sera una
nova modalitat olímpica?

3 - Visea el blau europeu

Que Senicarló és un poble on de qualsevol acte
fan una festa no hi ha el més mínim dubte. La puja
da de la bandera blava la nit de sant Joan, va ser tot
un espectade. A ritme de I'himne de I'exposició,
il·luminada amb un focus blanc com si d'un espec
tade de circ es tractés i adobat amb el cosegüent
castell de focs, vam gaudir del Slau més intens de
la nit. El proper any proposarem canviar la foguera
per una falla. Aixó sí que sera una nit completament
blavera.

4· Els dominis d'lnternet

El nostre ajuntament esta buscant-se un Iloc per
internet. Segons pareix s'ha topat amb un proble
ma, no li queden dominis. Ara vol comprar-ne un
com siga i a preu de riure. Com sempre tard i mala
ment. Una altra vegada s'espavilaran abans.

Auó.

AUTO ESTELLER

SEAT

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

ESTELLERIMPORT

~
Entrada taller: passeig Febrer Soriano

Exposició: Av. Magallanes, 1
Te!.: 96447 17 08 Benicarló



per Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano
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futbol•
IDones

@ esports

de diumenge a diumenge

C
om tothom sap el fitbo.!, igual ha gaudit sempre d'unes aficionades Benícarló.

. que el Soberano, es cosa de ben crídaneres, entusiastes i animo- Punt i apart amb orla mÉlreix, en les:
hombres i la presencia femeni- ses. Des de la,grada, encara ara, el'S relacions entre dones i futbol, el per."

Ina en el món d'aquestesport nopas- prirriérs crits d'elé cap al nostre equíp. sonatge de Miss FuthoL Sol ser una;
'sa, de momenf:deser,ul1a casuaUtat. "0".," buig' cáp al contrari, tenen, gentil.senyoreta qU~été': tres .grªns~

Reeordo cO cipis delis 70;' se ea de dona. I quin voo . 'saions; assistir' .{ "¡ sentaci6 del
iva.assotir ur)' itl,Jf1apel'lictl'- iri;~' .' De vegades 1)0 1 tiBa i besar , paúiéipar al;
Aa de "pit i cui "a' pér Pedro ra ' .... ef'més assenyat de ..... '" .. .'. cercavila de la~ n'i s. ehtítat~i fe~
Masó. i protagQni~ada, entre d'altre~, • ters ·1 que, la veritat siga· dita, él~eu"o$ fa sa~ada d'honor rimer partit de;
:pel mal·aurat Casto Sendra "C¡:lssen" i<\jnsuftp~eferit quan s'adercen' als árbj-,festes. Les miMes n;\~s agosarade~
T'entranyable Maria Kosti, i que duia el tres, jugadors forasters o entrenadora van fins j, totalgún díumenge al futbol,
suggerent títol de "Las Ibéricas Fútbol rivals és el de "sinverguensa". La i vénen numerets per'a la rifa del fas-:
club". Hi apareixía un equip de futbol , cosa només augmenta quan la tensíó cinant pernil.
femení que 'deambulava pel' s'ha apoderat de les grades i hi ha Recordo que ja fa un bon grapa~
Manzanares amb míni-shorts· i unes targetes roges, moltes entrades o d'anys es va jugar all'antic camp del;
samarretes que deíxaven ben palesa penais i algún jugador foraster que camí la Mar, més conegut comO
la seua condicio de senyor-es ben dedica algun gest groller al respeéta- Educació y Descanso, un partít de fut-'
dotades per a la maternita1. Al film en ble. No, se'n callen ni una i me les bol femení. Era I'any 1974 i només
qüestió s'explotaven tots els tópies imagino per eixos camps de Déu -fins em ve a la memoria que un deIs
masclistes de I'época: el massatgista fa be.n poc acompanyaven el CDS en el1luips anava vestit de color roig i que;
:pa4paire, l'espectador que perdia la els seus deaplayaments, cridant i els diners de I'entrada eren per al,
vista pel voluptuós pitraJ de la davan- explaiant-se dé gust. Més d'un les viatge de ti de curso No me'n recordo;
teTa-centre, i l'arbitre qué se'n anava haura enviades alguna vegada a de res más, i la gent s'ho va passar:
marejat entre tanta eUÍ;xá ceLt1beric~l. escurar. . moJí bé. J
Infumable, tot plegatí u!la anécdota. EI.ni~ell d'inte9'ració amb el clup'és Mendó especial l1jeriex ma sogra'

Com tan:poc ·xa.de ~er enca"l" tan, . e -no sé si- encara ha t '" ,4 ,-perqué la meua d' .' noyol ni, pa.r-¡
ra un~',.anecd bl haJa done's,+.casa la bugada,a lar-ne defutb91-, la prudencIal
'arbitres -!'l'hia a segona 8-, a, netejaven els Ve .' m'aconséuá no en !'lsiderar-h01
.dones directiv simpática doña cines... veritables foro(es. no siga 08;$' que diumenge que vé ami
'Teresa Rivero de Ruiz Mateos- o Algunsvanys, en iniciar-se la tempora- quede baix taula: .
Hones massatgiste's com la que hem da, la directiva les obsequiava amb
,tingut enguany al Benicarló amb un ram de folrs i elles es quedaven
'plena satisfaceió, Raquel. pagadissimes de rebre el reconeixe-

Ara bé, la presEmcia femenina al ment,.de~f¡ció. Els anys, peró, no
futbol es fa més evident en altres cir- perdonen i no es veu un reUeu gene
cumstáncies, Aixl, al nostre Benicarló 'racional a la grada femenina del

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

Copies de format menut i de planols - Impremta rapida
Llibres de lectures recomades deis lES Joan Coromines i Ramón Cid

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N o VA A o R E e; A: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98· 12580 Benicarló
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Aquest és el cartell de presentació del torneig de futbol sala
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XIX Torneig d'Estiu de Futbol
Sala 'Ciutat de Benicarló'

esports@

La temporada a
1a Regional va

concloure

Jl'IJ GREGaRIO SEGARRA

L
'equiP CADET, dirigit per
José Pérez 0110, únic
representant del

Maestrat en la máxima cate
goría del fútbol-base provin
cial, ha aconseguit c1assifi
carse en 3a posicio, per
darrere deis potents Vila-real
C.F. "A" i C.D. Castelló "A",
superant en la c1asificació a
equips de la qualitat del Vall
d'Uixó, Onda, Borriana, o
Almassora.

Com col'loquialment es
diu en I'argot del futbol-base,
ha quedat el 1r de la resta
d'equips, quedant el 2n equip
maxim golejador de la cate
goria, amb 113 gols en 28
partits, més de 4 per partit.

L'equip INFANTIL "A", diri
git per Segarra, ha acabat
classificat en 7a posició,
aconseguint 48 punts en 28
partits, posició bastant bona
si tenim en compte que ha
jugat més de :Ia meitat del
campionat amb una plantilla
de tan 5015... 13 judadors!

Per finalitzar la temporada
es va fer I'entrega de trofeus
als equips i jugadors del C.F.
Benihort. En aquest acte,
que va comptar amb la
presencia del Sr. Alcalde de
la Ciutat, Jaime Mundo
Alberto i del Concejal de
Deportes, D. Marcos Marzal
Roca, es van entregar tro
feus als jugadors més regu
lars d'aquesta temporada i
que resultaren ser:

- Cadet: Christian Peraire;
Infamtil A: Alvaro Castillo;
Infantil B : Víctor Esbrí L1uch.

lIes per a cada jugador, un
pernil i 100.000 pessetes.
El segon rebra 50.000 pes
setes més trofeu; el tercer
25.000 pts. i trofeu; i el
quart 15.000 pts. i trofeu.

Hi haura premis d'espor
tivitat i de millor jugador.

dilluns, dia 3 de juliol, i con
c10ura el 18 d'agost, jugant
se tots els partits a la pista
del Passeig Marítim.

Enguany hi han més de
200.000 pessetes en pre
mis. El guanyador del tor
neig tindra un trofeu, meda-

Imatge deis esportistes benicarlandos homenatjats Foto J. Pasqual

són la promesa espanyola Balaguer, que ha sigut elegit
per als Jocs Olímpics del com millor persona vincula
2004. El seu principal objec- da amb I'esport local.
tiu és aconseguir ser número També es va fer un xicotet
u en la maxima categoria. homenatge als esportistes

D'igual mode, es va retre de cadasacuna de les enti
un merescut homenatge el tats esportives locals.
ciclista, José Julián

Jl'IJ ISMAEL MATEU

Jl'IJ GREGaRIO SEGARRA

~~~~~---~-

Tania Salinas i L1uis
Caldés del club
Madison han sigut ele

gits com millors esportistes
de I'any a Benicarló.
L'elecció es va produir el
passat cap de setmana
durant la gala de I'esport que
l'Organisme Autonom
d'Esports organitza anual
ment per a homenatjar els
millors esportistes de la
població del Baix MaestraL
Destacar que en I'actualitat
són campions d'Espanya de
Rock Acrobatic en la catego
ria "B".

En dos anys han aconse
guit assolir la desena posició
en el Ranquing List Mundial
en aquest esport. També

L
'organisme Autonom
d'Esports organitza,
un any més, el XIX

Torneig d'Estiu de Futbol
Sala 'Ciutat de Benicarló',
que s'iniciara el proxim
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PATRíCIA PÉREZ CAMPIONA DE
JAVELINA A L'AUTONOMIC JUVENIL

.16 C. A. BAIX MAESTRAT

A
la ciutat de Gandia es van tro
bar els atletes del País
Valencia per a disputar el

Campionat Autonómic Juvenil de
Pista d'Aire L1iure el passat dissab
te 24 de juny.

Quatre representants del Baix
Maestrat-Carnes Ros, Patricia
Pérez, Susana L1uch, Bea Sorlí i
Rafa L1uch. Cal destacar I'actuació
de Patricia Pérez en javelina, la qual
amb un lIanyament de 21,64 (RC)
bat la seva marca i s'adjudica el títol
de Campiona Autonómica de I'es
pecialitat En 400m.1. Susana L1uch
obté la Plata (1 '02"0) i esmentar que Els atletas del Baix Maestrat· Carns Ros destaquen jornada a jornada
esta en possessió de la mínima per
disputar el nacional el proper 15 de Sorlí, rep aquesta volta el Bronze masculí disputa la javelina i els 100
juliol. L'atleta que la present tempo- (11'43"0). Per la seva part, Rafa m.1. millorant la marca en les dues
rada guanya I'autonomic de L1uch, únic participant del Baix proves.
3.000m.1. en pista Coberta, Bea Maestrat-Carnes Ros a I'apartat

Activitats esportives Estiu 2000
J6J P T.

Cartel! del programa d'activitats esportives Estiu 2.000

L'O r 9 a n i s m e
Autónom d'Esports
de l'Ajuntament de

Benicarló, ha organitzat
una nova campanya
d'activitats esportives
"Estiu 2000", per a
xiquets i xiquetes en edat
escolar.

Les activitats a desen
volupar són les
seguents: futbol, bas
quet, escacs, atletisme,
ioga, manteniment de la
3a edat, natació, sende-
risme, judo, pesca,
gimnastica rítmica,
petanca, tenis, patinatge
artístic, iniciació a la
natació subaquatica,
ciclisme, petanca, hípica,

voley-platja, mini-volei.
A més a més s'oferei

xen cursos ¡campus
alternatius com: diver
estiu, curs de golf, escola
de vela per a escolars,
camp de treballs d'es
ports adaptats, campus
de basquet, atletisme-VI
torneig d'estiu, tor
neigbasquet, voley-plat
ja, futbol sala.

Tots aquells interes
sats en prendre part d'a
questes iniciatives espor
tives han de dirigir-se a la
regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de
Benicarló, en la tercera
planta.

•
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Presentació de les V Jornades
Gastronomiques dedicades a I'arros

Els membres de l'Agrupació de Restaurants inauguraren les jornades J. Pasqual

16 ISMAEL MATEU

L'Agrupació de Restaurants de
Benicarló, va real itza r, al res
taurant El Cortijo, la presenta

ció oficial de les V Jornades
Gastronomiques de Benicarló dedi
cades a I'arros, i que se celebren
fins al 2 de julio!. Cal recordar que
són dues les campanyes de promo
ció que els restaurants de la ciutat
realitzen al lIarg de I'any. L'altra es
celebra al mes de gener i es dedica
a la carxofa.

Sobre les jornades el President
de l'Agrupació, Manolito Rico, va
manifestar que "estem molt satis
fets perque la resposta del públic
ha comenc;at a ser massiva, a
pesar de no haver-s'hi publicitat
encara". Participen el Parador de

Benicarló, Bantú, Rincón de
Chujanet, El Pinche de Oro, San
Rafael, El Pallater, El Cortijo, Rosi,
Sant Gregori i Neptuno.

Un altre deis temes que es va ori
ginar durant la presentació de les
jornades va ser la falta de personal
que existeix al sector.

El sector del moble del Baix Maestrat
s'europe"itza mitjan~ant el Projecte Furniture

,'6 ISMAEL MATEU

La seu d'AIDIMA a Benicarló va
acollir I'acte de clausura i difu
sió del Projecte Europeu

Furniture, que s'ha centrat en
fomentar els temes formatius de

qualitat i medi ambient, adaptats a
la indústria del moble.

"La virtut d'aquest projecte ha
radicat a poder transformar tot
allo que no s'adapta a les meto
dologies actuals, solucionant
gran part deis problemes del sec-

tor del moble a la comarca del
Baix Maestrat", assenyalava
Francisco de Pula Pons, secretari
general Estatal de FEOEM, federa
ció espanyola de la indústria del
moble.

Aquest projecte, en el que s'han
invertit 542 milions de pessetes en
tot I'estat espanyol, ha possibilitat
que 542 empreses espanyoles
hagen pogut obtindre aquest tipus
d'instrucció formativa, "les empre
ses del Baix Maestrat han tingut
una participació molt activa, rea
litzant viatges a altres pa"isos com
Italia, Alemanya, Finlandia, i
Franc;a, d'on han adquirit nous
metodes de treball, com la direc
ció i gestió de recursos humans,
creació de xarxes, comerc; de
cooperació entre empreses i pro
ve"idors i la teleformació", indicava
Juan Manuel Urquizu, responsable
comarcal de la FEOEM en el Baix
Maestral.

--
Els representats de FEOEM en la seu d'AIDIMA, durant la roda de premsa Gica S.
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EL CÓMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinarós
del 30 al 3 de juliol
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