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( Editorial)
El futur de Palau

E
l futur de Palau passa per la
construcció d'un centre
d'oci i de serveis per a la

comarca del Baix Maestrat, a
pesar deis anuncis que es van
realitzar al principi com la
instal.lació d'un hipermercat.
Destacar que no van ser pocs els
noms que es van barallar per
aquell lIavors. Fins i tot el presi
dent de la Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana, va anunciar en
una visita que va girar al municipi
coster en campany~ electoral
que anava a ser la firma Enaco la
que s'instal.laria en les antigues
dependéncies.

El primer pas per a acabar amb
I'actual situació el va donar fa
diversos mesos el propi consisto
ri benicarlando quan va aprovar
en pie el canvi de denominació
de la zona on esta instal.lada
I'empresa passant d'ús industrial
al de serveis. Una o dues propos
tes s'estarien barallant en l'actua
litat amb I'objectiu d'acabar amb
el patiment i I'agonia que han
patitels treballadors a qui encara
se'ls deuen diners després de
quatre anys de haver-se tancat la
fabrica que va arribar a comptar
amb més de 600 empleats.

Palau, memoria d'un poble que
no para de créixer.

16
PESSETES

AL DIA

Per només 16
pessetes al dia
pots rebre LA
VEU cada diven
dres a casa, sen
se lIuitar per com
pra-la. A la pagina
15 trobaras la
manera de fer-ho.
És molt senzill.

-

c1



LA VEU DE BENICARLÓ t d I t ~
8 de desembre de 2000 ema e a se mana~

Un incendi a I'extingida fabrica de Mobles
Palau calcina una nau de 8 mil metres

J. PASCUAL J. MAURA

--

ISMAEL MATEU

Un espectacular incendi a
I'extingida fabrica de Mo
bies ,,'Palau situada a la
carretera nacional 340 va
calcinar per complet la nau
de 8 mil metres quadrats
que es d~stinava I'acabat
de mobles i magatzem deis
mateixos.

ORIGEN DEL FOC
L'origen de I'incendi es des
coneix de moment, peró les
primeres hipótesis de la
investigació que s'ha obert
per a aclarir les causes
apunten que poguera ser
pravocat, no obstant aixó,
no es descarten altres pos
sibilitats el trobar-se I'em
presa completament aban
donada i sotmesa a saque
jos i actes de vandalisme
continus des que es tanca
ra definitivament fa aproxi
madament quatre anys.

A les 22.37 minuts el
parc comarcal de Bombers
de la població del Baix
Maestrat va rebre I'avís

desplayant-se rapidament
diversos efectius al lIoc del
sinistre on es van trobar
amb un incendi de grans
dimensions difícil de con
trolar en els primers
moments. A les 3:30 minuts
de la matinada del dime
cres es va aconseguir con
trolar-lo definitivament que
dant practicament extingit a
les 10:45 minuts d'aqueix
mateix dia. Al lIoc es van
quedar vigilant dos vehi
eles, un cap i tres bOllibers
per a evitar possibles
conats d'incendi.

En I'extinció van partici
par quinze bombers, tresos
caporals, dos sergents, dos
vehiele dida i deu vehieles
que van anar rellevarit-se al
lIarg de la nit fins a aconse
guir controlar el foc que
podía veure's des de diver
sos quilómetres de distan
cia, circumstancia que va
provocar que nombrosos
ve'¡'ns s'acostaren a veure
el que estava passant en
I'antiga fabrica. Un d'a-'
quests va assegurar que

les flames van arribar atra
par una altura considerable
com a conseqüemcia de la
combustió deis materials i
disolvents que es trobaven
a la nau, la qual ha quedat
completament destru'lda.
No queda res.

Només se sostenen
algunes parets que podrien
desplomar-se en qualsevol
moment, fet que ha obligat
a acordonar la zona per a
evitar accidents. L'actuació
deis bombers es va centrar
fonamentalment que el foc
no passara a una nau con
tigua on es trobava tota la
maquinaria per a la fabrica
ció de mobles. O'igual
mode, es va evitar també
que cremara una altra sala
situada en la part posterior
on s'acumulaven diversos
productes de facil combus
tió que haurien pogut pro-
vocar alguna explosió
segons van. assegurar
diversos extreballadors de
la fabrica que es van acos
tar en eí matí "cPahir a com
provar la magnitud de I'in-

cendi. En la seua opinió, tot
apunta que I'incendi ha
estat provocat. En aquest
sentit, van apuntar que una
de les tanques que rodeja a
I'empresa es trobava tren
cada, fet que podria haver
facilitat I'accés a la fabrica
d'una manera facil i camu
flada al trabar-se darrere
del la seu de la Cruz Roja.
No era la primera vegada
que es produ'la un incendi
en Mobles Palau. Fa apro
ximadament any í mig es va
produir un en la part poste
rior de la fabrica on s'acu
mulaven nombrasos pots
buits de dissolvents, entre
altres productes de facil
combustió. En aquella oca
sió I'incendi també va
revestir una certa especta
cularitat que finalment van
poder controlar els bom
bers.

En la regulació del transit
de la carretera nacional 340
van intervindre efectius de
la Guardia Civil, així com de
la Policia Local i l'Associa
ció de Pratecció Civil.
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Ximo Bel

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDEN't Gregorio París
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SECRETARI Pascual Bayarri
TRESORERA Alicia Serrano
VOCALS Hilario Villarroya

Rosa Forés .
Francisco Forés,

REDACC/Ó

La urbanització de la Parti
da Povet ha generat males
tar entre els propietaris ja
que "hem d'assumir el
cost total d'aquesta urba
nització quan. en altres
zones s'estan subvencio
nant". Els ve',nshan iniciat
ja les protestes;

L'Associació de Propie
taris de la Partida Povet de
8enicarló va iniciar el

calendari de mobilitzacions
amb la instal.iació d'una
pancarta reivindicativa al
carrer d'accés a la piscina
municipal coberta. El porta
veu de I'associació, Ximo
Bel, acompanyat per un
bon nombre de propietaris,
va manifestar que "I'acte
és per a presentar oficial
ment a l'Associació de
Propietaris de la Partida
Povet de Benicarló for
mada per més de 70 pro-

pietaris que no estan d'a
cord amb el plantejament
urbanístic previsto Fins a
la data s'han mantingut
diverses reunions amb
l'Ajuntament i se li han
remés diferents escrits,
que no ha contestat, per
a buscar una solució
consensuada al conflicte,
pero pareix que no esta
per la feina",

Bel va explicar que "I'ú
nica cosa que volem és
buscar una solució. Per
tant, seria convenient
que parlar per a buscar-

la. En cas contrari, no
podra anal' cap a davant
aquest projecte". El porta
veu de I'associació va acla
rir que "no es tracta que
ho fac;a una o una altra
empresa. La qüestió fona
mental és que no s'ha
plantejat bé des del prin
cipi",

Els propietaris només
esperen que el consistori
benicarlando entre en raó i
busque el consens neces
sari per a I'actuació ur
banística siga el més unani
me possible.

benicarlo
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Concedida a
IFF la
lIicencia
per a la
depuradora

REDACC/Ó

L'Ajuntament de Benicarló
ha concedit a la multinacio
nal nordamericana IFF SA
La lIicencia municipal d'o
bres per a la construcció de
la seua depuradora· d'ai
gües residuals industrials.
"No es tracta d'un pas
més sinó de la consolida
ció d'un projecte a que
s'havia compromés fa
poc més d'un any I'em
presa IFF, la qual sempre
s'ha mostrat predisposa-

EL MUSSOLI
Fan pudor

da a solucionar els pro
blemes que podien origi
nar les seues aigües resi
duals", diu I'alcalde de la
ciutat, Jaime Mundo.
"D'ací uns mesos podrien
comenCfar les obres amb
I'objectiu que estiguen
acabades al més prompte
possible, més quan es
troba próxima la cons
trucció de la depuradora
d'aigües residuals de

J. MAURA

Benicarló".
En referir-se a la cons

trucció de la futura ins
tal·lació per a la població
del Baix Maestrat assenya
la que "el projecte esta
seguint el seu curs igual
que els de Peníscola i
Vinarós".

Tot i aixó, "alcalde
remarca que "no són
obres facils d'executar a
causa de requereixen una

serie d'estudis i previ
sions per a assegurar el
seu correcte funciona
ment d'acord al creixe
ment que puga experi
mentar la població en, el
futuro Seria absurd que es
fera un projecte que que
dara caduc als pocs
anys".

Jaime Mundo recorda
que Benicarló té unes parti
cularitats distintes a les
altres poblacions i "que se
centren fonamentalment
en el teixit industrial que
té". La IFF vessa en I'ac
tualitat al col.lector general
d'aigües residuals indus
trials situat al riu Sec i que
esta connectat a I'emissari
submarí. Un col.lector, que
igual que el d'aigües resi
duals, va sofrir grans des
perfectes com a conse
qüencia de I'important
cabal d'aigua rebut.

EII/'~Mussol -~

El mussol ha seguit amb fors;a
atenció les critiques de I'opo
sició i els contraatacs de I'e

quip de govern, sobre la crema
incontrolable de residus de tota
mena al clot de I'autopista, batejat
com ecoparc a I'anterior legislatura
absolutista del PP, encara que no
estaria gens malament rebatejar-Io
com ecofemeter, perqué d'ecologic,
aquest espai públic no té res.

El mussol comparteix les opi
nions del BNV- Els Verds i el PSPV
sobre la boira negra i toxica que va
envoltar la nostra ciutat no fa
massa temps per culpa de la crema
de pneumatics alla dalt, en canvi no
pot creure's les justificacions deis
populars que aixo ja no tornara a
passar mes, perqué ja ha passat
massa vegades. Tot sembla el
conte del mai acabar.

El mussol no vol piular sobre
aquest terreny merdós sinó de les
conseqüéncies negatives que té la
manca de voluntat política del PP
per solucionar la problematica deis
residus que genera I'humus

sapíents, malgrat que de sapients
cada vegada en té menys, a la nos
tra terra.

El mussol creu que el que fa
pudor no és I'olor deis residus dipo
sitats als espais pLlblics del terme ni
de les olors que les multinacionals
químiques regalen periodicament
als seus conciutadans, sinó la poca
vergonya demostrada pels nostres
polítics durant I'última década del
mil.lenni sobre la qüestió de I'elimi
nació deis residus urbans.

El mussol ha constatat que des
que els del BLOC van deixar la
regidoria de Medi Ambient, el PP
no ha tingut que aguantar les seues
veus critiques i sobretot s'ha trobat
amb les mans lliures de tancar tots
els possibles projectes (abocador
mancomunat, depuradora d'aigües
residuals, punts verds, xarxa de
recollida selectiva, etc.) en un
calaix i justificar-se de tant en tant
sortint davant I'opinió pública per dir
"aixó no tornara a passar" o
"abans del 1911 ho soluciona
rem".

El mussol esta convens;ut que
després de tants anys sense asso
lir aquestes infraestructures
mediambientals basiques, malgrat
promeses electorals, només és
conseqüéncia del pasotisme actual
del PP sobre els afers vitals de
Benicarló i sobretot del desviament
deis impostos deis valencians per a
pagar Terra Mítica, Mundo Ilusión,
Aeroport Carlos Fabra, etc. És a dir,
no hi ha cap duro per a la Planta de
tractament i reciclatge del Maestrat;
ni per a la depuradora d'aigües
residuals de Benicarló; ni per a pro
jectes de recollida selectiva; ni per
a la creació de les zones verdes
plantejades al PGOUB (Partida
Sanadorli, Partida Solades, Pas
seig de I'estació, etc); en canvi com
no costa un duro a la caixa consis
torial el PP només es preocupa ara
per continuar enverinant als seus
súbdits amb I'autorització per la
seua majoria aplanadora de la ins
tal.lació d'una planta de residus
industrials al famós polígon indus
trial cadufer.
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El comer~' i els
lIauradors es posen
al.. dia amb Internet i
els ordinadors

LLAURADORS
Canviar I'aixada per un PC no és tan complícat com

a alguns els pot paréixer. Aparcar el tractor i anar-se'n a
una academia a omplir cel.les de programes d'ofimatica
com l'Excel i I'Access en comptes de descansar després
d'una dura jornada, tampoco Hi ha una clara evidencia,
deis 20 matriculats, la immensa majoria són joves
segons explica Santi Añó, responsable de La Unió de
L1auradors, qui explica que "és la segona edició d'a
quests cursos, per la qual cosa molts han ja perdut
la por a la informatica i al PC". Practicament tots els
matriculats en el curs d'lntroduccíó Basica a la Gestió de
I'empresa Familiar Agraria, ja van realitzar el passat
curs el modul d'introducció a la informatica "aquesta
por inicial de quan ens vam seure per primera vega
da davant d'un ordinador ja I'han perdut i s'han
familiaritzat amb el funcionament".

ral de Comers: i Consum de
la Conselleria d'lndústria i
Comers: "la incorporació
de la telecompra a través
del pla comercial sera
gradual, en la qual els
ajuntaments han d'anar
incorporant-se sobre la
base de la Xarxa AFIC,
que va implementant i
oferint serveis als dis
tints comerciants i ajun
taments un 1I0c on allot
jar-se i oferir els seus
productes sense necessi
tat d'estar perduts i dis
persos en el maremag
num de la xarxa".

TECNICS
Per als tecnics de I'AFIC i
els propis informatics, la
millor manera d'estar pre
sent en Internet és plante
jant-se participar en una
Plataforma d'aquesta c1as
se, enfront deis buscadors i
botigues virtuals existents a
la xarxa.

JUAN VALEA
Segons Juan Valea, cap
del programa de coopera
ció i coordinador de l'Agen
cia per al Foment d'lniciati
ves Comercials a la Comu
nitat Valenciana, que
depén de la Direcció Gene-

és pioner al nord de la pro
vincia a incloure en la web
institucional una guia
comercial que agrupa als
distints comers:os, millorant
aixi la seua capacitat d'ac
cedir a la clientela i creant
los gratuHament un apara
dor virtual, en un decidit
suport al seu comers: local
a través del comers: electro
nic a Internet.

El projecte d'AFIC naix
amb la finalitat principal
d'agrupar en una platafor
ma les diferents estrategies
de promoció comercial
existents a Internet, de
manera que des de la web
de l'Ajuntament benicarlan
do i de I'oficina AFIC, es
mostre tota I'oferta comer
cial existent en la població.
L'Ajuntament de Benicarló

REDACC/Ó

El projecte d'AFIC
naix amb la finalitat
principal d'agrupar
en una plataforma
totes les estrate
gies de promoció
comercial existents
a Internet

El consistori promou una
plataforma de promoció del
comers: menut via Internet.
Els comerciants de Beni
carló disposen d'un nou
mercat i un nou aparador.

AUTO ESTELLER

SEAT

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Tel: 964.40.07.68 Vinarós

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

Tel: 964.47.17.08 Benicarló
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Serralleria Burriel guanya per ser I'única de la comarca
que es dedica a I'obertura de portes de tot tipus

ISMAEL MATEU

Fabiola Segarra i José
Calyat són els propietaris
de la Serraleria Surriel, de
Senicarló, que ha estat
guardonada amb el presti
giós Premi Pymec a la Inno
vació per ser I'única manye
ria de la comarca del Maes
trat que es dedica en exclu
siva a I'obertura de portes
de tot ti pus, incloent, a més
a més, un nou i pioner ser
vei de vint-i-quatre hores.

DECLARACIONS
"Satisfacció i molta ale
gria perque és important
que Premi Pymec recone
ga el gran esfore;; que hem

realitzat per a portar cap a
davant el negoci de la
manyeria que vam iniciar
a I'abril de 1996", diu
Fabiola a LA VEU.

Els propietaris, Fa
biola Segarra ¡José
Cal<;atels, parlen per
a LA VEU

Ens continua explicant a
Is lectors i lectores de LA
VEU que "ens dediquem,
fonamentalment, a I'ober
tura de tot tipus de por
tes, coHocació i repara
ció de panys, ensinistra
ment de panys i bombets,

reparació i manteniment
en comunitats, a la fabri
cació i coHocació de
barres antipalanques,
entre altres molts serveis,
com la copia de claus o la
venda, reparació i coLlo
cació de tancaments de
seguretat" .

Sobre el Premi Pymec
que han rebut va manifestar
que "sincerament no ens
I'esperavem. Per tant, la
sorpresa i I'alegria va ser
molt major per a nosal
tres, que som un matri
moni jove amb moltes
ganes de treballar i
iLlusió per continuar amb
el nostre negoci de man
yeria".

TREBALL
Al voltant del treball de
manya va manifestar que
"el meu home va apren
dre I'ofici del seu oncle, ja
que es tracta d'un treball
que requereix molta preci
sió i seriositat. Cree que
amb el pas deis anys s'ha
aconseguit augmentar en
cara més".

En relació al servei vint-i
quatre hores que ofereix la
Serraleria Surriel, situada al
carrer Nostra Senyora del
Carme 37, va declarar que
"es tracta d'un servei que
oferim a tota la comarca
del Baix Maestrat i que
pot interessar a molta
gent".

CARTES A LA DIRECTORAI
Transvasament del Riu Ebre (111) Elionor M. Allepuz*

Reprenem el tema en el punt
que des del govern valencia es
diu que I'aigua de l'Ebre es per

a destinar-la a regar cultius que no
tenen aigua o que es queden sense
aigua.

Segurament la Generalitat deu tin
dre algunes accions previstes per a
afrontar la despoblació deis pobles
menuts de I'interior afavorint que les
seues activitats agrícoles i ramada
res que els són própies tinguen con·
tinu'ftat. El que sí que veig es que els
lIauradors tant els de seca com el de
terres de regadiu es queixen perque
el seu nivell de vida disminuís cada
vegada més, fan vaga per I'augment
deis carburants, es queixen de que
els seus productes els venen baratos
i al mercat al detall estan cars, que hi
ha una diferencia molt grans entre les
pensions de jubilació d'autónoms
agrícoles i les pensions deis assala
riats per comte d'altre. Desatenent
aquesta situació, el que sí que veig
es que els pobles menuts amb la
gent que queda es promocionen com

a 1I0cs turístics, cosa que no esta mal
si es plantejara com una activitat
económica més al mateix temps que
I'agrícola i ramadera que han desen
rotliat sempre.

Reprenem el tema en el
punt que des del govern
valencia es diu que I'aigua
de I'Ebre es per a destinar
la a regar cultius que no
tenen aigua o que es que
den sense aigua

Del contrari sembla que el que
s'estant construint son xicotets
pobles-museus antropológics vi
vents, camps de golf, complexes
turístics i de diversió (ex. Terra Míti
ca). Es per ací per on a la lIarga es
destinara I'aigua de l'Ebre per a la
Comunitat Valenciana, com la comu
nitat del sol, deis serveis i del esbar
jo. L'ús agrícola és mitja veritat.

L'aigua s'ha de pagar, el preu de
I'aigua transvasada estaria al voltant
de les 250, pessetes per metro cúbic
pel costos de tota la infrastructura.
Ningú voldria I'aigua transvasada del
riu Ebre, aixó es caríssim! Dessala
rem I'aigua de la mar que només en
costa 80 de pessetes per metro
cúbici. Peró a Zaplana no necessita
assessor economistes, ni al govern
central tampoc, per a dir que I'aigua
del riu Ebre la "necessitem per a
regar" "per solidaritat i per altres
coses boniques" perque en realitat
el metro cúbic d'aigua només en cos
taria 30 pts. gracies a les aportacions
económiques de la Comunitat Eco
nómica Europea. Així sí que volem
I'aigua de I'Ebre. A la Iiarga les úni
ques que es beneficiaran seran les
empreses de formigó, les empreses
que gestionaran el transvasament de
I'aigua, del manteniment de la xarxa
de conducció, etc. La comunitat cien
tífica diu que el transvasament no
s'ha de fer.

*Més informació a El PUNT
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'EL CÓMIC SETMANALI
Camps de golf(os)

Xavier Burriel
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ANALISI
MUSICALI
Revólver

Després de gairebé 4
anys sense gravar,
surt el nou dise de
Revólver 'Sur'. Aquest
nou album, el qual
cpmpta amb una gran
repertori, s'ha gravat
íntegrament a Valen
cia, ciutat a la qual
pertany el seu cantant
Carlos Goñi. La pro
ducció es va dur a
terme a la ciutat alem
naya de Colonia i des
del lIanyament s'ha
col.locat en els lIocs
més alts de les llistes
de venda.

El més recent tre
ball discografic de
Cómplices ha estat
gravat en la major part
a I'índia. El grup desti'
na una part deis bene
ficis del seu nou CD a
nens orfes i a dones
maltractades d'aquest
estat.

ASSOCIACIÓ
DE LA DONA

MAQUILLATGE
Maquillatge per a festes.

ELS 10 DE LA VEU
1. Luz
'Aquí estoy bien'
2.Sasha
'Chemical reaction'
3. Pearl Jam
'Setter man'
4. Los del Río
'El tumaHo'
5. Lax'n Busto
'Trepi~a fort'
6. Green Day
'Minority'
7. Carlos Chaouen
'Carita de pena'
8. Carlos Chaouen
'Carita de pena'
9. Líquído
'Play some rack'
10. Marta Méndez
'Sólo quiero mirar'

Adrian Esteller

A carrec de Sonia Lores,
del centre Venus, Oferira
una demostració de dife
rents maquillatges apro
piats per a les festes. A
les 16.00 hores al Casal
Municipal.

CENTRES DE NADAL
Demostració floral de
centres de Nadal. Com és
tradicional per aquestes
dates i gracies a Floriste
ria Florit s'oferira una sor
prenent mostra dedeco
ració i centres de nadal. A
les '16.00 hores al Casal
Municipal. El nostre agrai
ment per a Luis i Paquita.

TAULES DE NADAL
Com preparar taules de
Nadal. A carrec de les
socies. A les 16.00 al
Casal Municipal. Al final
celebrarem el Nadal.
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CENTRE GERIÁTRIC
Visita al centre geriatric.

L'Associació obsequiara
als residents del centre
geriatric amb un detall
nadalenc, Les socies que
vulguen acompanyar-nos
ho podran fer a les 15.30
a la porta del geriatric.

CORAL
Estem estudiant la possi
bilitat de crear una coral
amb socies de la nostra
associació que siguen
aficionades a la música.
Els interessats han de
posar-se en contacte
amb la Junta o al teleton
964.47.26.86.

SEVILLANES
Les interessades en el
curs de sevilanes han de
trucar al 964.47.43.50.

EL
GRINI

DivendJ
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Lo Manifasser

del terme que sempre
ajuda a fer mes Ileuger
el xai a ¡'hora de crus
pir-se'l. Amb aquest
ingredien el conjunt
s'harmonitza d'una
manera extrema i
aconseguim persona
litzar un plat prou
gereralitzar per tot el
mono

Tot ac;o que fem
avui requereix temps i
paciencia, ja que la
cam ha d'assolir una
textura tendríssima
que només pot ser a
base de temps al forn.
Convé acompanyar
aquesta preparació
amb un vi negre de
crianc;a que ens eleve
al punt optim de per
fecció.

Son profit.

Cursos d'Animació
Juvenil homologats
per I'IVAJ
Més informació al Telefon
Jove: 900 502020 o a la
següent web:
http://www.gva.esflVaj

Taula Rodona: Els Jo
ves al Maestrat
Divendres 15 de desem
bre, 20.30 h. Saló d'actes
del Casal Municipal

La Germania de
Joves informa
11 Edició del Concurs
Internacional de
Cómics d'IPCENA
Tematica: els residus ur
bans i els industrials i la
seva gestió. Termini de
presentació deis órigi
nals: 11 de desembre.
Podeu consultar les ba
ses a la web:
http://www.pangea.org/aeecl
agendalconcomics.html
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Jo, en aquest punt,
aconsello posar-hi
també unes carxofetes

Aconsello
posar-hi també
unes carxotetes
del terme que
sempre ajuda a
ter mes lIeuger
el xai

per untar-la seguida
ment amb una mica de
mantega. La salarem i
la disposarem en una
plata al forn per rosse
jar-Ia una mica. Al cap
d'una estona, i quan la
carn haja adquirit una
tonalitat adequada hi
afegirem unes patates
i una ceba grossa
tallades. En aquest
punt hi podem afegir
un raig de vi blanc o
una mica d'aigua per
anar coent sense por
a que es resseque la
preparació.

Dijous 14
Jordi Cid (S. Joan, 33)
Divendres 15
F. Santos (Major, 1)

_...

P
repararem avui
un plat que
encaixa bé en

aquests dies d'hivern,
ben al costat de
Nadal. La carn de xai,
ben tendre, s'associa
comuntment als dies
de festa i és ben agrait
de preparar de diver
ses formes. La que
avui ens ocupa, és
una de tantes. Ni la
millor, ni la pitjor, sim
plement depen de la
capacitat del cuiner.

Agafarem una
espatlleta de xai i la
faren en tres parts,

LO RACÓ
DEL COCI
Espatlla de xai

Dimarts 12
M.Febrer (Benavente, 5)
Dimecres 13
M. Febrer (Navarra, 12)

E.~ c~nvi esta p e de c.~~ps de ~olf (os)

Divendres 1
22.30

964.47.03.71

Dissabte 2
19.45 i 22.30

DiIluns 4
19.45 i 22.30

LOS ÁNGELES
DECHARLIE

Diumenge 3
17.00, 19.45 i 22.30

Diumenge' 10
A. Badenes (Major, 46)
Dilluns 11
A. Carceller (leda, 39)
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Així seran els nous decorats
i les noves escenes

-
ISMAEL MATEU 1999

NOVETATS

•nuvls

estudio~

- -

Atenció

Reportatges, cameres, accessoris,
tot per a la fotografia

Tot tipus de tamanys, tots els preus i,

arnés, us regalem el video

del vostre casament.

INFORMEU-VOS.
Plac;ra del Mercat, 1

Teléfon 964.47.14.32

LA VEU DE BENICARLÓ
8 de desembre de 2000

natges, tradicions i cos
tums benicarlandes en un
muntatge que aglutina més
de 400 persones damunt
d'una escenari.

Els nous fitxatges sán:
Isabel Fabregat, Johan
Esbrí, Sara Fernández, Es
ther Sorlí, Julio García,
Núria Miquel, Cristina Vila,
Silvia Hernández, Susana
Pérez, Paula Dobán,
Andrea Portolés, María
Teresa Añá, Pilar Besá i
Carmen Domingo i Víctor
Cerdá (el nen Jesús).

dés; el president de l'Asso
ciaciá Cultural LEstel del
Collet, José Luis Guzmán; i
el director de I'obra, José
María Ganzenmüller.
Aquest últim va anunciar
que I'emotiva i multitudina
ria representaciá comptara
enguany amb nous deco
rats i noves escenes "per
qué el públic no perda la
sensació de novetat de la
primera representació
que es va fer". Va conti
nuar explicant que "es
renova el planter d'ac
tors, especialment els
més joves, entre altres
coses, que espero agra·
den al públic".

El passat 16 d'octubre
van comenyar els assatjos
de I'obra on s'escenifica el
naixement del xiquet Je
sús, pero amb els perso-

PRESENTACIÓ
A I'acte de presentaciá del
cartell, que es va celebrar
a la sala de conferencies
de la Caixa Rural, van
assistir, entre altres, el regi-

,dar delegat de Cultura,
"Francisco Flos; I'autor del
cartell, José Antonio Cal-

e cultura

¡-E-sfl:I:--O-E-[--CO-[[ET-l
~---------------------------------------------~

ISMAEL MATEU

El pintor benicarlando José
Antonio Caldés és I'autor
del cartell anunciador de la

, 'tercera ediciá de la repre
sentaciá de I'obra 'L 'Estel
gel Collet. Nadal a Benicar
lá', original de Jaume
Rolíndez, que es represen
tara el 16 (22.00 hores) i el
17 de desembre (19.00
hores) a la pista coberta
annexa al pavellá polies
portiu municipal.
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'CIUTAT DE BLÓ'

DIUMENGE 10
Aquest diumenge 10 a les
19.00 hores al local social
del carrer Cabanes 16 hia
haura un concert de la sec
ció de metalis, flautes i per
cussió de l'Escola de Músi
ca 'Ciutat de Benicarló'.
Una bona oportunitat per
gaudir de bona música.

DIVENDRES 22
El proper divendres 22 a les
20.30 hores se celebrara a
l'Auditori Municipal el con
cert de Nadal deis alumnes
de Ilenguatge musical de
l'Escola de Música 'Ciutat
de Benicarló' i de la banda
juvenil 'Ciutat de Benicarló'
Els professors són Maria
Guzmán i Esther Sánchez

LA VEU

cultura

NOMS
TROMBONS:" Raúl

Pérez, Héctor Lores, Da
vid Tena i Yulen García.
TUBES BOMBARDINS
Ángel Tena, Joan Furió j
David Marqués. '
TROMPETES
Janina Rodríguez, Yaiza
Bayarri i José María Rico,
TROMPES
íngrid Vizcarro, Agustín'
Ferrer, Alba Ávila, Ana
Rico j Marc Piñana.
PERCUSSIÓ: Juan Ba
ñales, Juanjo Marín, Ro
sa L1uch i' Ramón Ruano,
FLAUTI:S: Ester Escu
der, Irene Furió, Núria
Anglés, Maria Roig, Laja
Arrufet, Sara Castán i
Arantxa Vizcarro.

ELS DIES GLORIOSOSI
Memoria d'una revista

Josep M.
San Abdón

La referenC,ia la s,e,tmana passa
da, en una notícia, a la revista
"L1ombriu" ha fet que els més

joves deis nostres lectors s'interes
sen per aquesta publicació. La
revista naix a Benicarló I'any 1978,
el dijous 15 de juny de 1978, Ricar
do Bellveser escriu aix6 al diari "Las
Provincias": "Levanto acta de una
nueva revistita poética, en esta
ocasión reproducida en offset.
(...) La revista, quien lo sabe,
puede tener futuro en manos de
este consejo de redacción: Josep
M. San Abdon y Rafael F. Molina;
sus doce páginas son suspiro
reconfortante al que le doy, claro
está, la bienvenida al rollo".

En aquells temps aquests pro
ductes es venien en paradetes,
nosaltres vam instai.lar la nostra a
un concert de la banda que se cele
brava a la desapareguda pista del

cine Rex, un autoproclamat prohom
de la cultura local, que sempre va
carregat de bombo, la va fullejar i va
dir "ripios i en francés", és una de
les anecdotes més sucoses.

La referencia la setmana
passada, en una notícia,
a la revista "Uombriu" ha
fet que els més Joves deis
nostres lectors s'interes
sen per la publicació

"L1ombriu" va ser la primera revis
ta literaria que es va fer eh valencia
al País Valencia. Eliseu Climent ens
va felicitar per la iniciativa, i ens va
ensenyar a moure'ns pels difícils
camins de I'administració per a
aconseguir subvenciohs. La Diputa-

ció de Valencia que presidia Manuel
Girona ens va donar una subvenció
a canvi d'exemplars per a la xarxa
de biblioteques de la província de
Valencia, encara que quan vam
anar a portar-les una funcionaria
mal encarada ens va pegar una
esbroncada perque estava feta en
valencia, "Aquí nadie piensa en
los Serranos", ens va dir.

En "L1ombriu" van publicar els
seus primers escrits escriptors com:
Adolf Beltran, Julia Guillamon,
Manuel Joan i Arinyó, L1uís Roda,
Antoni Matutano, Biel Sansano...va
escriure I'anomenada Generació
deis 70 en pie: Josep Piera, Josep
L1uís Seguí, Marc Granell, Jaume
Pérez Montaner, Viceny Altaió,
Josep L1uís Sirera, i tres noms que
van ser tot un luxe: Oiga Xirinacs,
Míquel. Martí i Poi i Manuel de
Pedrolo.
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DE DIUMENGE A DIUMENGEI
El Benicarló, nou líder

Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

LA VEU DE BENICARLÓ
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guanyem per un a zero. La
primera part no té color i
acaba amb un contundent
tres zero. Els nostres no
fan un gran partit pero els
calijons encara menys. De
jugar a futbol no en saben
gaire, els calijons vull dir,
pero de protestar han fet
tots un master. Cada falta
que es xiula és protestada
sense misericordia per
quatre o cinc jugadors
forasters; tenen certa habi
litat a envoltar I'arbitre i
gesticular. Si el referee es
deixa en poden treure talla
da pero si no tot acaba
amb un festival de targe
tes.

Durant el descans rifen
el pernil en un castella
patetic i se'ns feliciten els
nadals. Em penso que és
aixo. Un conegut calijó em
mira, se'n riu i jo sé que se
n'esta fotenl. És compren
sible, si jo no fóra d'ací
també me'n riuria. No hi ha
pernil.

A la segona part penso
que aconseguirem la gole
jada de la temporada. No
és així. Només em fem dos
més, un de penal fantas
ma. Fins i tot els calijons
tenen tres o quatre oca
sions de marcar i finalment
ho aconsegueix el benicar
lando Bayarri després
d'una espifiada de la
defensa i el portero Cinc a
un no és un mal resultat i
com a mínim fins diumen
ge que no juga el Catí
serem Iíders del grupo

Arreplego el xiquet i el
sogre, que no s'ha menejat
del 1I0c on I'havia vist
abans d'iniciar-se el partil.
Pago el gasto i ens n'anem
com el que som, una famí
lia ben avinguda.

No creu?

ISMAEL MATEU

nar perque, entre altres
coses, ni Moya ni Burguillo
ni cap regidor que no siga
de I'equip de' govern sap
com va vestit el CDB. País.
Per fi arribo a la meua loca
lital. Surten els jugadors
deis dos equips i I'escas
pero fidel públic benicar
lando premia els partici
pants amb una sincera
ovació. Mentre sortegen el
camp comprovo que a la
1I0tja presidencial hi ha
pocs representants de la
canallesca. Pregunto i em
diuen que són a Vinaros,
que els de la siudat dellan
gostino tenen partit a casa
i se n'han anat a cobrir
aquesta informació que és
més important que la nos
tra. Quina vergonya. Jo no
els deixava entrar més al
Camp. Fins i tot un deis
reporters absents és beni
cariando. No ho entenc.
Em ve al pensament que el
Calig va guanyar fa tres
temporades el Vinaros al
Sérvol amb un gol d'un
xicot d'ací, Bayarri. No puc
evitar somriure.

Comen<;:a el partil. Es
veu ciar que guanyarem.
Mire vosté si es veu ciar
que als deu minuts ja

gua que parla; em mira
amb cara de no haver
entés res i se'n riu d'allo
més. El xiquet continua
agarradet de la maneta
pero a mon sogre ja I'he
perdut; al<;:o el cap i, efecti
vament, és on ha de ser,
amb el seu bra<;: esquerre
recolzat a la barra de la
cantina i subjectant un cre
madet amb la seua ma
dreta. Quan més o menys
sóc prop deis vestidors I'al
calde de Calig em ven lote
ria. Puc comprovar que
també I'escriuen en la lIen
gua que parlen a Socuélla
mos per exemple; amb les
coses de menjar no s'hi
juga i si arribara a tocar i
els xiquets de sanildefonso
no ho entengueren tindrí
em fandango segur. Si algú
ho vol en valencia que es
compre numerets de la
6/49. La maxima autoritat
calijona esta acompanya
da del cap de lIista de 1'0
posició. No sé si aixo ho
podríem veure ací al nostre
poble; no m'imagino
Mundo amb la senyoreta
Burguillo o el senyor Moya
plegadets tots tres compar
tint una vesprada de futbol
local. No m'ho puc imagi-

E
l Benicarló juga con
tra el Calig CF el dia

. de Sant Nicolau. No
recordo que s'haja disputat
mai un partit oficial contra
I'equip de la capital. A mig
dia, mentre em menjo amb
el recel propi d'un xiquet un
monumental pastís de glO
ria, sento com pel carrer va
I'home de la megafonia
amb un cotxe gramola
anunciant el matx conta la
Unión Deportiva Caligen
s~. Una mica més i m'en
collo; aquest senyor no
sap, o no vol saber, que el
nom d'aquest equip fa més
de tres anys que ha can
vial. De tota menera,
((omento en veu alta que el
dinar hauria de ser a taula
aviat, ho dic per favor, amb
cortesia, que no vull fer
tard perque el futbol és a
les tres i milja. Mon sogre,

. inevitablement, es solida

. ritza i em recorda que el
carajillo ja li'l pagaré al
Camp, que no tindra temps
d'anar al café. Hi ha habits
tribals que són sagrats.

Amb el mos a la gola, el
xiquet agarradet de la ma i
eLpare de la dona disposat
a tot, enfilo el Municipal de
la Carxofa. Només entrar
hi em trobo un senyor de
Calig que també és sogre
d'un amic meu i em pre
gunta pel seu gendre.
"Guaita, com és que no
ha vingut lo teu amic?" Li
dic que no ho sé pero em
quedo amb les ganes de
dir-li la verital. Hom sap
que les relacions amb les
famílies polítiques solen
ser tan cordials com farisai
queso Tiro més avant i Ii dic
a I'home de la megafonia
que diumenge que ve no
compraré numerets de la
rifa, que no entenc la lIen-

•



El Povet.com guanya en
un partit d'infern

Arbitres: Arteaga i Martínez (Girona)

LA VEU DE BENICARLÓ
8 de desembre de 2000

C. F. BENIHORT 'B' 1
U. D. SAN MATEO 1
(Segona Regional Infan
til). L'lnfantil 'B' segueix
sense perdre al munici
pal. El dissabte, contra
un equip teoricamnet
superior, va tornar a
donar la sorpresa i des
prés d'anar perdent
durant tot el partit, un gol
de Lara al final va signifi
car un valuós punt per a
I'equip.

El líder infantil
pateix per
guanyar

GREGORIO SEGARRA

C. F. BENIHORT 'A' 2
C. D. BENICAsSIM 'A' O
(Primera Regional Infan
til). El líder va patir .per
guanyar a un deis millors
equips que han passat
pel Municipal aquesta
temporada. En un partit
molt disputat i jugat a
gran nivell, tan sois es va
poder avan9ar a la sego
na part gracies a un
bonic gol de Pío. Des
prés un gol d'Altaba, amb
una sensacional jugada
de tot I'atac benihorter,
va sentenciar un partit
molt interessant.

C. F. BENIHORT 3
C. D. BENICAsSIM 'A' 4
(Primera Regional Ca
det). El cadet, tot i per
dre, va oferir la millar
cara de la temporada i va
vendre molt cara la seua
derrota amb un deis aspi
rants al titol de campió.
Van haver canvis tactics i
canvis d'actitud, que van
fer concebre esperances
de recuperació.

esports ti»

ISMAEL MATEU

,.-------------------------------------------,
! En el proper número
!
i els oferirem tota la
!
i
¡ informació del partit
I
I

i jugat el passat
¡
i dimecres 6.L _

300 PERSONES

CASP 3
Dani, Paco, Sergio, Montalbán, i Quiqui -cinc inicial-,
Gustavo, Carlos i Rubén.

POVET.COM 4
Chus, Manolín, Quique Fabregat, Felipe Ribeiro, Rubén
Moya -cinc inicial-, Iván Astillero i Chelete.

GOLS
1-0. Min. 3: Sergio
1-1. Min. 30: Rubén Moya
1-2. Min. 32: Manolín
2-2. Min. 35: Gustavo
3-2. Min. 37: Montalbán
3-3. Min. 39: Manolín
3-4. Min. 40: Manolín
Pista: Pavelló d'Alcañiz.
Entrada: 300 espectadors.

POVET.COM
DIVISIÓ DE PLATA

La pista de la ciutat ara
gonessa d'Alcañiz va ser la
seu de I'enfrontament da
vant el Casp, un equip cor
reós que es va avan9ar als
tres minuts de joco Els
locals van plantar-li cara els
benicarlandos que s'espe
raven un equip més feble.

Fins la segana meitat i al
minut 30 no es va igualar el
partit, fent Rubén Moya 1'1 a
1. Amb empat el Povet va .
millorar una mica i Manolín
feia 1'1-2 al minut 32. Pero
el Casp tenia la seua ves
prada i va remontar el mar
cador amb gols de Gustavo
i Montalbán a falta de 5
minuts per I'acabament.

Al darrer minut de joc
Manolín va treure la seua
c1asse i va fer els dos gols
que li van donar la victoria i
la tranquil.litat a la c1assifi
cació, en un minut final que
podriem catalogar d'infart.

ISMAEL MATEU

El Povet.com de Benicarló
va aconseguir una treballa
da victoria que el manté als
Ilocs capdaventers de la
c1assificació.

Al darrer minut de
joc Manolín va fer
els dos 90ls que li
van donar la victoria
i la tranquil.litat a la
classificació, en un
minut final d'infart

-
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El C. N.
Benicarló, a

la lIiga
intercomarcal

C. N. BEN/CARLÓ

El Club Natació Benicarló va
participar a la segona Iliga
intercomarcal celebrada a
les instal.lacions de la Pisci
na de Benicarló el passat 25
de novembre aconseguint
les següents c1assificacions
per categories.

100 I\Í1ETRES ESTILS
Juvenil Femení
2. Idoia Vinaiza
12. Eva Cervera
Juvenil Masculí
1. Albert Delmonte
7. Pablo Moreno
11. Juanma Giner
Benjámí Femení
2. Sara Pitarch
5. Patrícia ü'Connor
Benjamí Masculí
1. Eloy Vinaiza
2. Raül París
3. Miguel Piñana
5. Genís Senén
7. Pau Pitarch
Aleví Femení
3. Carla Cornelles
6. Sofia Pitarch
8. M. Carmén Sorlí
Aleví Masculí
7. Alberto Rodríguez
9. Aitor Constante

Ceramiques
Rillo guanya
facilment a
la pista del
Vinares

C. B. BEN/CARLÓ

11 Cross
Escola
Municipal
d'Atletisme

C. A. CARNS Ros B. M.

La competició, formada
per dues jornades (8 i 29
de novembre) va estar
organitzada pel Club
Atletisme Baix Maestrat
Carns Ros a les Pistes
Municipals d'Atletisme 'El
Povet', rebent la partici
pació de xiquets i xique
tes de tates les escoles
de Benicarló, fins un total
de 56 inscrits.

Es van desenvolupar 8
preves en un mateix cir
cuit on variaven les voltes
segons la categoria.

25 METRES ESQUENA
Prebenjamí Femení
2. Paula Saura
5. Susana del Olmo
8. Irene Pitarch
10. Sara Marqués
Prebenjamí Masculí
2. Marcos Fuentes
5. Rubén Constante
6. Marc Foix
7. Josep Navarro

Tot un nou exit del C.
N. Benicarló.

C. MALLOMS 53
H. R. VICTORIA 60
L'equip senior masculí
del C. B. Benicarló es va
deixar sorprendre a casa
per 7 punts de diferen
cia. El partit va estar
marcat per les errades
deis dos equips, que van
tindre moltes dificultats
per anotar, és a dir, per
jugar a basquet.

C. A. CARNS Ros BAIX MAESTRAT

CLASSIFICACló

Iniciació femenina
1. Anna Prats
2. Jessica Lores
3. Sindy Castelló
Iniciació masculí
1. Alexis Sastre
2. Elías Chauli
3. Ximo Bueno
Benjamí femenina
1. Lía Escura
2. Alba Torres
3. Ma Dolores L1uch

L1M. BELTRAN 49
C. B. MORVEDRE 54
L'equip femení senior
tampoc va poder guan
yar a casa. Cada vegada
hi ha menys gent a les
graderies del Pavelló
Poliesportiu i aixo preo
cupa, ja que la gent jove
no té costum de veure
basquet. Bé en defensa,
van patir per anotar.

Benjamí masculí
1. Jorge Esbrí
2. Bryan Vilchez
3. Jhoni Prats
Aleví femenina
1. Miriam Lores
2. Deborah Cortés
3. Marta Ferreres
Aleví masculí
1. Alejandro Maura
2. Victor Escura
3. Ivan Prats
Infantil masculí
1. Fran Sastre
2. Héctor Hernández
Cadet femenina
1. Laura Anta Monllau
2. Ingrid De La Torre
3. Mireia Escoda

BENICAsSIM
Javier De La Fuente
(Txiki), atleta promesa
del CA Baix Maestral
Carns Ros, assolí el 1r
podi de la categoria.

C. N. NATACIÓ

R. S. VINAROS 45
C. RILLO 72
Humiliant victoria deis
júniors a la pista de I'e
tern rival. Els vinaros
sencs va acariciar el ridí
cul de totes totes.

C. B. BENICARLÓ 46
C. B. BETERA 42
Ajustada victoria de les
xiques benicarlanes.
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Fitxa de subscripció 2001
NOM

DOMICIU

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a LA VEU 1 per l'import de: 5.850 PTA -16 pessetes al dia- (52 números, anual, bonificació 10%) prorTogab1e

si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldra afegir 2.500 PTA anua1s.

Forma de pagament: Dorniciliació bancaria
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancaria per 5.850 P1A -16 pessetes al dia- (52 números, anual) a Associació Cultu
ralla Feram de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal' 12580 Benicarló)

Signatur=a:'----- _ , 1 de desembre de 2000

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

POBLAC1Ó CP

NOM 1COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Códi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentanll'Associació ClIltlll'alla Feram de Benicarló per l'im

port de subscripció a LA VEU.

Signatura: , I de desembre de 2000
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"Beniearló és un lIoe privilegiat
a tots els nivells"

QUI É5?
Juanma Torres i Segarra és un benicarlando que

porta quasi 13 anys lIuitant per defensar un 1I0c a la
societat per als discapacitats psíquics. Amb 38 anys
d'edat, és el director (des de la seua creació) del pri
mer centre que el CONVASER va crear a la província
de Castelló, el Centre Ocupacional El Maestrat. Com
a persona molt preocupada per I'ensenyament en
general i pels serveis socials, Juanma, és membre de
col.lectius tan diversos com Mans Unides, Carites,

Afanias, Intermon i molts altres.

1

coses i a la resta. Treba
llar una mica més pel nos
tre poble, així sí fariem un
millor Benicarló. Per una
altra banda falten molts
espais verds a la ciutat i
inclús reivindicaria un
centre de treball especial
per a discapacitats, on es
donaria una millor eixida
per a molts discapacitats
que són perfectament
valids per la societat, aixo
els faria independents i'·
els donaria I'oportunitat de
guanyar un sou.
A quin benicarlando
creus que hem d'entre
vistar?
Són molts els que entre
vistaria, pero un deis que
més goig em faria seria
Angel 'Pichi' Alonso. Crec
que és una persona que
ha triomfat en la vida i que
ha sabut estar persona
abans que personatge, un
home molt estimat arreu
de I'Estat. Fins i tot afegi
ria que a Benicarló no
sabem aprofitar el que
tenim, perque sóc cons
cient de que estima molt
el seu poble i nosaltres
mai I'hi hem oferit ser /'a
banderat de qualsevol
tipus de campanya, on
segur que se li donaria
més repercusió.

aquest discapacitats".
Ja valoren la valia de tots
els integrants del centre.
Fins i tot ja molt bon rotllo
amb tot tipus de gent i
entitats.
Com veus el benicarló
del 2000 a portes del
2001?
Hi ha un gran avany a
nivell de sensibilitat amb
tothom. A tots els nivels la
gent esta millorant, fins i
tot els mitjans de comuni
cació esteu fent una millor
tasca informativa de la
situació actual. Un altre
deis aspectes positius de
la ciutat és que vull creure
que ens estem obrint al
nostre gran tresor, la mar.
Diuen que millorara la
zona del port i la 1I0tja,
que hi haura un port
esportiu, la zona de font
cuberta ja fa d'enllay amb
la mar i el centre del
poble, etc. Crec que final
ment no viurem de cul a la
mar, com fins ara.
Qué milloraries al nostre
poble?
Falta més unió entre enti
tats, no som molt associa
cionistes, hi ha molt de
moviment pero cadasqú
va a la d'ell. També cal
mentalitzar-se de que no
hi ha que criticar tant les

ho hem aconseguit amb
molt d'esfory i també amb
dedicació.
Qué s'ha conseguit fins
a la data?
Ja podem parlar de tractar
amb 80 persones i princi
palment ens sentim orgu
llosos de poder haber
finalitzat amb la llista d'es
pera que hi havia, on 10
nous residents han pogut
entrar al nostre centre.
Aixo s'ha aconseguit amb
esfory i estalviant amb el
tema del personal, cir
cumstancia de la que
estem orgullosos.
En quins projectes han
treballat enguany els
membres del Centre
Ocupacional?
Per Nadal sempre fem
I'exposició d'obsequis,
que enguany sera de 1'11
al 20 de desembre. A més
a més, portem des de
principis d'any treballant
en tot tipus de feines i
encimecs als nostres
tallers de fusteria i manua
litats i amb dues subcon
trates amb Pirotecnia
Tomas, que li fem les
estructures deis coets i
amb Mabetex, amb fem
caixes.
I el següent projecte
quin és?
Implantarem un taller de
ceramica, sera una altra
alternativa de tallers per
als membres del centres,
amb el qual encerclarem
un bon ventall d'activitats
terapeutiques i comercials
amb diversos taller i ocu
pacions.
I com es valora tot aixó
des de dins?
Molt positivament. Tothom
ens valora molt i m'agrada
perque ja no és allo de
"ah, que bonic ho fan

" ;e-o,)'\.

~ Com esta Benicarló i la
resta de la comarca a
nivel! de serveis per dis
capacitats?
Benicarló és un 1I0c privi
legiat en aquest sentit,
tant ajuntament, Generali
tat i entitats privades hem
sabut promocionar tot
tipus d'iniciatives per ofe
rir una estabilitat a tots
els nivells per a aquestes
persones. Tindre un club
d'oci, habitatges tutel~its,

una futura residencia, i
principalment la gran pro
moció laboral per a la gent
amb discapacitat és un
luxe on no totes les pobla
cions poden arribar.
La gent del carrer, és
conscient de la vostra
tasca?
Sí, sempre intentem divul
gar tota la nostra tasca,
donar-la a coneixer i
poder ensenyar a tothom
tot el que poden fer els
nostres residents, demos
trant que estan capacitats
per fer profit a la nostra
societat.
Quines pedres et trobes
pel camí?
Home, sóc una persona
amb aspiracions per al
centre i, per tant, sempre
hi han problemes. Pero
amb il.lusió intentes con
tagiar a totes les persones
amb els teus projectes, i
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