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Els nostres
gimnasos,
contra
M. Marzal

Crisi interna al
PSPV per culpa

, de I'executiva

Entrevista a
Alex Gozalbo
(comunicóleg)
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( Editorial)
Radio Benicarló*

M
ai les ones havien arribat
tan lIuny des que en 1990
va iniciar les seues emis

sions. Radio Benicarló va donar
les seues primeres passes quan
va iniciar les emissions amb
I'Ona, un taller de la Universitat
Popular. Des d'aleshores la
modesta emissora ha assistit a
una procés d'evolució constant,
havent-se convertit en bressol de
creativitat i escola de grans pro
fessionals. La revolució es va ini
ciar el 1994, en cre~r-se l'Orga
nisme Autónom de Mitjans de
Comunicació. Després d'anys de
demanda social, el 1998 es van
obrir els nous estudis al carrer
Sant Francesc, remodelant els
seus equips. Ara Radio Benicarló
ha anat més enlla i ha estat una
de les primeres emissores locals
en ser present a la xarxa d'inter
net incorporant seleccions de
continguts que es poden escoltar.
Real Audio és un sistema que
proporciona una correcta relació
de qualitat temps de transferen
cia.

http://www.radiolocalweb.com/
r-benicarlo

* De les Notícies del portal
Taronja Magazine.

El
DISSABTE

Avui divendres a
les 20.15 hores 'El
Dissabte' celebra
el seu cinqué ani
versari a la Caixa
Rural amb una
xerrada de José
Ramón Tiller. Des
de LA VEU volem
felicitar els nostres
companys de viat
ge,
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BEGOÑA MERCADER
Begoña Mercader, pro
pietaria de Gimsport,
també aposta per la unió
entre propietaris. "L'a
juntament diu que
nosaltres també hau
riem pogut presentar
un projecte conjunt,
pero ningú ens va infor
mar. Vam haver de
veure un anunci al
diari", diu. La perdua de
clients també s'ha deixat
notar: "Els governants
han ajudat a una empre
sa privada a funcionar i
donar un servei. a un
preu molt baix. Damunt
fan ofertes familiars i
inclouen la piscina dins
d'un mateix 'pack'. Hau
rien de tindre més dig
nitat i equiparar els
preus".

projecte i tirar per terra
el negoci de els quatre
gimnasos de benicar
landos que portem,
amb els nostres espor
tistes, el nom de Beni
carló per arreu de l'Es
tat i del món". Per a
Sepe la solució passa per
reunir-se tots els propie
taris i tirar endavant un
procés legal: "No té
seguretat i esta molt a
porp del riu i damunt
ens tire per terra la
competencia sense
donar la qualitat de la
resta de centres", indi
ca.

de denunciar-ho", fina
litza Manola.

JOSÉ BALLESTER
Per la seua part, José
Ballester, conegut com
Sepe, propietari del
gimnas Ballester esta fart
de la situació i vol pren
dre mesures legals:
"Vaig afer-me soci de
la PYMEC i a través
deis seus advocats vull
denunciar la situació
actual. No és compren
sible que jo haja estat
més d'un any per obrir
el gimnas nou, fent un
fum de tramits i ells ubi
quen una carpa sense
cap tipus de seguretat i
damunt avalada per I'a
juntament" .

Ballester acusa ¡'alcai
de Jaime Mundo per
aquest assumpte:
"Estem d'acord amb la
piscina, ens hem reunit
amb Mundo i sempre
ens ha torejat. No
podem recol~ar aquest

Les queixes són també
per a polítics: "Tots els
que hem fet un gimnas
hem tingut molts pro
blemes legals. ElIs de
cop i volta munten la
carpa. Damunt tenen
I'aval de l'Ajuntament i
posen, amb el consenti
ment municipal, uns
preus amb els quals no
podem competir". Peró
I'oposició també té culpa:
"No s'han donat comp
te que ens han engan
yat? L'oposició hauria

HISTORIA
Una de les necessitats més grans que tenia

Benicarló en materia d'infraestructura esportiva era
una piscina municipal. Amb el pas deis anys tot el
poble era un c1am reivindicant aquesta nacessitat i
des de I'equip de Govern municipal es va gestionar
I'obtenció de la mateixa.

Tots recordem quan va vindre la Consellera Mar
cela Miró a posar la primera pedra o quan el vice
president de la Diputació, Francisco Campos, afir
maya que els playos eren els correctes, quan porta
vem anys i anys d'endarreriment.

"L'oposició també
té culpa. No s'han
donat compte que
ens han engan
yat"

estem especialitzant
per donar un servei i ja
teníem prou competen
cia perque ara ens
posen un 'pack' molt
més barat on entren
tots els serveis i que
damunt ho dirigeix una
entitat privada", indica a
LA VEU.

MANOLlTA BELDA
La pionera deis gimnasos
a Benicarló va ser Mano
lita Belda, propietaria del
Club Mabel, la qual ha
aixecat la veu en favor
del gremi: "Som cons
cients que feia falta un
servei de piscina, pero
ara s'ha vent com a
quelcom públic un
negoci complet de
gimnas amb I'excusa
de la piscina".

Belda no comprén I'ac
titut municipal. "És trist
que s'estiga parlant de
que era un servei
necessari, que abans a
Benicarló ningú donava
servei. No estem plo
rant, pero tots els gim
nasos de Benicarló ens

ISMAEL MATEU

Una vegada es cons
trueix la piscina ens tro
bem que ha d'estar ges
tionada per una entitat
privada, vigilada, aixó sí
per I'Ajuntament. Que
passa? És dóna un ser
vei diferent a la ciutat? El
que en un principi hauria
de ser un servei públic de
piscina, ha passat a ser
un negoci privat de pisci
na, sauna, gimnas, aeró
bic, fitness i altres mate
ries gimnastiques. A
quest fet ha estat catalo
gat com a "competencia
deslleial" pel col.lectiu
de propietaris deis dife
rents gimnasos que hi ha
a la nostra ciutat, que no
comprenen I'actitut muni
cipal.

--
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nativa i gestionar-la entre
tots, "es va fer una pro
posta pública i va elegir
la millor opció. Nosal
tres no volem perjudi
car els negocis de
ningú, peró la gent estil
responen perque era un
servei que demanava la
ciutadania, fent-se tot
dins del que marca la
lIei", assegura

Aquest assumpte a
ben segur que portara
més comentaris i els pro
pietaris deis gimnasos no
es quedaran de bra90s
plegats, cosa que haura
de fer front l'Ajuntament.

que va parlar en tot
moment de la situació
legal de la zona esportiva
de la piscina. "S'ha fet
tot dins del que marca
la lIei. Comprenem els
propietaris, peró hem
volgut donar un servei i
crear un centre espor
tiu, cosa que demanava
la població. Nosaltres,
tot i ser privat" contro
lem I'acció de I'empre
sa i si no funciona sem
pre es pot rescindir el
contracte", diu a LA
VEU. Per al regidor els
propietaris podrien haber
plantejat una oferta alter-

tot tipus de serveis de
gimnas? Que algú ens
ho explique", assenya
len.

Els propietaris s'estan
plantejant no col.laborar
al certamen infantil d'hi
vern Senicarlandia'2000
amb les seues actua
cions i pot ser que deixen
de fer exhibicions en dife
rents actes municipals,
encara que "els ciuta
dans de Benicarló no
tenen cap culpa",
assenyalen tots els pro
pietaris.

MARCOS MARZAL
El tema és delicat i vam
parlar amb el regidor
d'Esports de l'Ajunta
ment, Marcos Marzal,

ISMAEL MATEU

Maite i Nacho, de Madi
son, també critiquen a LA
VEU la situació que es
viu: "No entenem com
l'Ajuntament defensa a
questa iniciativa. Per
que diuen que feia falta
un centre esportiu? Els
demés no existim?
Com poden defensar a
una empresa de fora
que perjudica a molts
benicarlandos? Per que
se'ns persegueix a
nivell de llicencies i
mesures de seguretat i
ells en quatre dies ho
tenen tot en funciona
ment? Com és que de
cop i volta s'ha passat
de servei de piscina a

Militants
del

PSPV,
crítics

NOTA DE PREMSA

LA VEU EIPSPV
vol obrir el
parquing a

Nadal

REDACCIÓ

Un nombrós grup de mili
tants de l'Agrupació local
del PSPV-PSOE de Se
nicarló, entre els quals
ens trobem els sotasig
nants, aliens a qualsevol
corrent interna (Iermista,
ciscarista o renovadora)

. vam decidir no participar
en el procés d'elecció de
delegats al Congrés Co
marcal ja que:

1. Els enfrontaments
entre els companys i

companyes a la comar
ca, que no tradueixen
una altra cosa que
diferencies personals,
que no polítiques o de
projecte.

2. Els procediments
de l'Executiva local, tant
en els horaris de
convocatoria d'assem
blees com en I'organitza
ció interna, com en no
haver convocat cap as
semblea ordinaria, des

de fa més de 2 anys i
rendir comptes d'allo re
alitzat. Per tant, es tra
dueix en un ús interessat
deis estatuts.

El nostre únic anim és
el de seguir sent militants
socialistes i esperar el
moment en que, des de
la transparencia d'un nou
projecte, siguem capa
90S d'il.lusionar a Seni
carló (com ja ho vam fer
I'ant 1987).

El PSPV ha demanat al
Partit Popular la posada
en marxa de I'aparca
ment soterrani a la pla9a
Constitució. La portan
veu socialista, Tere Sur
guillo, va indicar que "tot
pareix indicar que estil
finalitzat, peró no se
sap quan s'obrira". Cal
recodar que en aquestes
dates és quan més volum
comercial hi ha a Seni
carló.
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Avui,
sopar deis
periodistes

benica'rlo

ISMAEL MATEU
._---

L'esborrany del pressupost
municipal de l'Ajuntament
de Benicarló per a I'exercici
económic del 2001 sera de
2020 milions, entre el del
propi ajuntament i els deis
seus respectius Organis
mes Autónoms.

L'aprovació, segu
rament, es fara el
proper dilluns 20,
després d'haver-se
celebrat les dife
rents comissions
informatives

L'aprovació, segura-
ment, es fara el proper
dilluns 20, després d'haver
se celebrat les diferents co
missions informatives que
ha previst el regidor delegat
d'Hisenda, Francisco Pac,
per a explicar el pressupost
als grups de I'oposició
municipal formada pel
PSPV i el BLOC Naciona
lista Valencia.

INVERSIONS
L'apartat d'inversions su
pera els 493 milions, deis
quals, 88 es finanyaran mit
janyant subvencions, 138
milions a través de prés
tecs, 76 milions amb recur
sos propis i 90 milions mit
janyant les quotes d'urba
nització.

De les nombroses parti
des destaquen els 45 mi-

lions per a la compra de
solars urbans per a usos
socials, 19 milions per a la
residencia discapacitats
profunds, 35 milions per a
I'adquisició de terrenys, 25
milions per a la capella del
convent de Sant Francesc,
50 milions per a la posada
en marxa del Museu de la
Ciutat, que s'ubicara en el
mencionat convent, 10
milions per a la construcció
d'una pista velódrom, 15
milions per a I'expropiació
de terrenys per a carrers,
105 milions per a la urbanit
zació del passeig Febrer
Soriano (11 Fase) on s'apli
quen quotes d'urbanització
que ascendeixen a un total
de 90 milions, entre altres,
com 44 milions per a la VI
fase de la peatonalització
de diversos carrers o 20
milions per a la reordenació
de nous camins rurals
sense oblidar altres 20
milions per a la partida
Povet.

ISMAEL MATEU

PARTIT POPULAR
Es tracta d'un pressupost
ambiciós per a I'equip de
govern del Partit Popular
que presideix I'alcalde,
Jaime Mundo, que dedica
un bon percentatge a obres
relacionades amb la Cultu
ra. La posada en marxa del
Museu de la Ciutat al con
vent de Sant Francesc
comporta un desembossa
ment important on interve
nen, a més a més, I'admi
nistració provincial com
I'autonómica en tractar-se
d'un projecte on la inversió
global pot superar els 225
milions.

VALORACIONS
Les primeres valoracions
generals, després d'una
primera ullada per part deis
grups de I'oposició, BLOC i
PSOE, no han estat exces
sivament favorables, indi
cant I'excessiu endeuta
ment de I'ajuntament, i
algunes partides d'inver
sions no gens ciares.

REDACC/Ó
---

Un parell de companys
han cregut oportú organit
zar un sopar de cara a
aquest Nadal del 2000 
2001 de periodistes que
tenen el seu principal a
mbit d'actuació a Benicar
ló. S'ha concretatja ellloc
(restaurant Rosi) i I'hora
(22.00 hores). No sera
massa caro Per confirmar
I'assistencia cal enviar un
e-mail a jmaura@benicar
lo.org o trucar al següent
número:

RESERVA
Paddy 606.61.02.79

Webde
temes

nostres

El benicarlando Joaquín
Sales ha posat en marxa
una web sobre els temes
que més ens interessen.
Les seccions que es
poden consultar són les
segúents: notícies, opinió,
obres, reportatges, carte
llera, agensa, farmacies,
galeria, festes, planol, his
tória o monuments.

La web, en castella,
esta treballant per millorar
la seua presentació i les
seues seccions. Alguns
deis millors articles del
setmanari LA VEU es
poden consultar a les se
ues pagines. També hi ha
una enquesta per mirar de
saber que pensem els
benicarlandos i les beni
carlanes.

www.iespana.es/jsalesv

,t :.



JoséA. Roig

e agricultura

Omplen amb terra
i grava una bassa
municipal
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LA VEU

da que exigeix el seu bui
dat perque torne al seu
aspecte natural.

Traver argumenta enca
ra que "el consistori no
pot demostrar la titulari
tat, tot i que ha demanat
que s'investigue el tema
amb detall i es puga solu
cionar".

cions de nivell de diferents
camps situats al costat.

Des de les files del
BLOC es demanen respon
sabilitats per aquest delicte
i assenyala la desgana de
I'edil d'Agricultura, Maria
Teresa Traver, en actuar
sobre una finca que es de
titularitat pública, a la vega-

QUEIXES
La queixa deis lIauradors
d'aquella zona es va fer
més forta amb les darreres
pluges, ja que la bassa
tenia com a finalitat recullir i
canalitzar I'aigua de pluja
de I'Área de l'Autopista de
Benicarló. En estar cober
ta, va perdre la seua funció,
tot inundant camins com
partits per diferents finques
després de les transforma
cions i actuacions d'eleva-

d'un veí que s'atribueix la
propietat d'aquesta bassa
de titularitat municipal.

REDACC/Ó / J. M.

Un veí va cometre, segons
sembla, un delicte en deci
dir apropiar-se d'una bas
sa coneguda popularment
a Benicarló com la Bassa
Seca, situada al camí Moli
nés, segons va denunciar
I'oposició al darrer pie ordi
nari.

El regidor del BLOC Na
cionalista Valencia, José
Antonio Roig, va denunciar
la situació en que es troba
la Bassa Seca, ja que des
de fa mesos es troba tapa
da després de I'actuació

cions de la comarca del
Maestrat.

Les jornades s'han
centart en xerrades de
prestigiosos professors i
escriptors, com ara Fede
rico García, Valentín Villa
verde, Juan Meseguer o
Jaume Rolíndez. Els
alumnes matriculats han
rebut c1asses magistrals
de continguts molt dife
rents, per exemple, d'as
pectee de I'Ordre de Mon
tesa, els morins de farina
d'aigua, I'art rupestre, el
Parc de la Valltorta de
Tírig, la religiositat o el
Papa Luna.

REDACC/Ó / J. M.

L'IES Joan Coromines ha
acullit durant tres dies les
VII Jornades d'Estudi del
Maestrat, que organitza el
Centre d'Estudis del
Maestrat.

L'IES Joan Coro
mines ha acullit
durant tres dies

El CEM ha desenvolupat
un interessant programa
que analitza I'entorn, la
historia, les arts i les tradi-

Conclouen les VII
Jornades d'Estudi

,..--------",-...,.-LA---,-"VEU del Maestrat

!:··t)~I;n_~·ná~q~e' retorrié 'el, aL :1.

~';"':"~: :·~~~~~,\~spécte. 'natu.·f:a~· '. '.' .~-~..
~ . ~ .-. ~, . '



LA VEU DE BENICARLÓ
15 de desembre de 2000 societat O

Es posa en marxa
la campanya especial
ISMAEL MATEU

Les associacions de comer
ciants de Benicarló ja han
comen<;at les seues cam
panyes de nada!.

A Benicarló la Confede
ració Regional de Comer<;
COVA.CO, en col.laboració
amb la Generalitat Valen
ciana, L'Excma. Diputació
Provincial i I'Ajuntament de
Benicarló, ha programat la
major campanya de Nadal i
Reis destinada a tots els
comer<;os de Benicarló i els
seus c1ients. Tots els esta
bliments adherits a la cam
panya, entregaran els seus
c1ients bitllets de participa
ció per al sorteig d'un pri
mer premi de 500.000 pes-

setes, sis segons premis de
50.000 pessetes i quaranta
tercers premis de 25.000
pessetes.

Una altra de les campan
yes de Nadal que es realit
za a Benicarló és de I'Asso
ciació de Venedors del Mer
cat Municipal, amb una pro
moció que es pot arribar a
guanyar un cotxe que
aquesta exposat en el
mateix interior del Mercat
Municipal, un viatge o un
valuós grapat d'electrodo
mestics.

CIUTATS VE"iNES
A Peníscola l'Associació
Local i de Petita i Mitjana
empresa (ALPE) i la regido
ria de Cultura, han organit-

zat la seua tercera campan
ya de Nadal, amb el nom
'Reis de Nadal al Comer<;
de Peníscola'. Enguany la
campanya constara de 4
premis el primer de 50.000
pessetes, el segon de
25.000 pessetes i un tercer
i quart de 10.000 pessetes.
Els bitllets es lIiuraran per
cada compra superior a
1.000 pessetes. Per al sor-

ISMAEL MATEU

teig que es realitzara el pre
xim 6 de gener.

A Vinares l'Associació de
Comerciants amb els seus
316 comer<;os associats i la
co!.laboració del Consell
Local de Comer<; i La Caixa
Rural organitza la campan
ya nadalenca, amb un
1.000.000 pessetes, repartit
en 10 premis de 1.00.000
pessetes.

AUTO ESTELLER

SEAT

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

ESTELLER IMPORT

I®I ~
Entrada taller: passeig Febrer Soriano

Exposició: Av. Magallanes, 1
Tel: 964.47.17.08 Benicarló

CÓPIES DIGITALS DE FORMAT MENUT I DE PLÁNOLS
AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE L'1 % AL 4000

/0

CÓPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

COPISTERIA COPIES COLOR
LLIBRERIA

PAPERERIA LASER DIGITAL
GR~EVOL Lectures recornanades

Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLÓ Tel.: 964475698



e centrals

EL CÓMIC SETMANALI
El Pla PORN(O)

Xavier Burriel

LA VEU DE E
15 de desem

Divendres 1
F. Santos (M
Dissabte 16
A. Carceller

setes netes,
primer c1as~

premi 'Ciutat (
la', 250.00Q
classificat, c/h~
premi 'Frano,\i~

tor', i 25.0C,JU
deis 10 finalis1

8. El prem
ser dividit r
deserto

9. Les 10 o
tes serna pul
un lIibre que
Patronat Mu
Turisme.

rar la indicació "Per al
premi Ciutat de Penís
cola". La recepció d'o
bres sera de dilluns a
divendres de 8.00 a 15.00
hores.

5. Les obres hauran
d'estar escrites en catala
o castella.

6. El Patronat Munici
pal de Turisme de Penís
cola designara un Comité
de Lectura per a la selec
ció deis 10 finalistes.

7. El Jurat atorgara
premis de 950.000 pes-

Corredors de ~a diputació, un nervi6s i esquHit
funcionar! eS dirigeix al despotx del pre.sident

laveudebenicarlo@hotmail.com 657.96.87.33 964.47.56.98 Casa
E-MAIL (INTERNET) TELeFON FAX ADRE<;A

Al sobre haura de figu-

ció d'originals finalitzara a
les 15.00 hores del dime
cres 28 de febrer de
2001.

4. Els originals, acom
panyats de plica on figu
rara el nom, l'adre9a i el
número de teleton, es
remetran per triplicat a:

Patronat Municipal
de Tursime
Playa Constitució, 1, 1r
12.598 Peníscola

Adrian Esteller

10. Robbie Williams
'Rock Di'

PREMI F. A. PASTOR
El Patronat Municipal de
Turisme de Peníscola
convoca el VIII Premi de
Relats Breus 'Ciutat de
Peníscola' i el 111 premi
'Francisco A. Pastor'.

1. El tema sera de Iliu
re elecció.

2. L'extensió maxima
deis originals sera de 8
fulls mecanografiats a
doble espai per una sola
cara (de 30 a 32 Iínies
per full).

3. El termini de recep-

CONVASER
El Centre Ocupacional
'El Maestrat' Convaser
Castelló presenta I'expo
sició i venda de treballs
realitzats per persones
amb discapacitat. Fins al
dimecres 20 de desem
bre de 17.00 a 21.00
hores a la Sala d'Exposi
cions de la Caixa Rural.

ELS 10 DE LA VEU
1. Lax'n Busto
'Trepitja fort'
2. Gloria Gaynor
'Yo viviré'
3. Anastacia
'Not that kind'
4. Pont Break
'Stand tough'
5. Jorge Drexler
'Madre tierra'
6. Carlos Chaouen
'Carita de pena'
7.Sade
'By your sid~'

8. Green Dáy
'Minority'
9. Port-Bo
'Lola la tabernera'

Oesprés. de I'edi
ció del seu nou
dics 'Warning',

el grup california
Green Day ha decidit
comenyar la seua gira
mundial pel sur d'Eu
ropa.

Les vendes d'a
quest quartet norda
merica han superat els
10.000.000 de discos
venuts a tot el planeta.
I el seu darrer CD se
situa als lIocs més alts
de les llistes de venda
d'EEUU, Canada, Ja
pó. Australia i Europa.

La gira va comenyar
a Lisboa. Ací van estar
el dimarts 28 de no
vembre a Madrid (Sala
La Ribera) i el dime
cres 29 a Barcelona
(pala\.-! de la Vall d'He
bron)..

ANALISI
MUSICALI
Green Day
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iI Municipal, Sant Francesc, 95 Benicarló
CIUTAT

Lo Manifasser

derem que ha arribat
el moment de servir-lo
als presents.

La tradició, antiga i
complicada, aconsella
fer un manoll d'herbes
de montanya (romer,
matissa) per remenar
el romo Cal dir, per
aixo, que si n'abusem
de remenar amb les
herbes aromatitzarem
en excés el cremat.
Amb tot ayo ja podem
reconfortar el cos i I'a~

nima amb I'escalforeta
del rom cremat. Que
vaja de gust.

LOGO PRECARIOS
Organitza: Precarios, as
sociació de personal
investigador en formació.
Dates: Abans del 14 de
gener del 2001.
Notes: Bases a la web
http://www.precarios.org/
logo.html

ÉSQuí 2000
Organitza: IVAJ.
Dates: Diverses activitats
des de desembre fins a
man;:.
Notes: L'IVAJ oferix viat
ges i activitats de neu a
preus especials a grups
de joves que formen part
d'entitats juvenils. Teleton
jove: 900.50.20.20.

La Germania de
Joves informa
MULLAT A LA COSTA
Organitza: Ecologistes
en Acció-APNAL.
Dates: Diverses dates al
lIarg del 2001.
Notes: Més informació al
teleton de contacte:
610.60.41.80.

LO RACÓ
DEL coel
Cremat

Dijous 21
F. Santos (Majar, 1)
Divendres 22
A. Badenes (Major, 46)

A
quest preparat
espirihlÓS s'en
valta d'un ritual

encisador, el protago
nista del qual és la
propia elaboració de
la beguda. Sense cap
mena de dubte, el foc,
protagonista del pro
cés atreu enormement
I'atenció deis partici
pants en la festa. El
ball de les flames poli
cromatiques li torguen
una magia inusitada
en les nits fredes de
I'hivern. Fóra d'agrair,
ara que ve el mal
temps una bona ració
de cremat.

Per aconseguir un
'. bon cremat procedi

rem posant al foc una
cassola de fang amb
el rom ( he de dir que
aquest aiguardent és
el principal i auténtic
protagonista del cre
mat, encara que hi ha
qui el prepara amb
conyac).

I afegirem al rom
una diversitat exotica
de grans de café
torrat, la pell d'una
lIima i sucre. Cal tenir
en compte que la
quantitat deis diversos
components variara
d'acord amb la inten
ció que li vulguem
donar la beguda. Com
més . aiguardent de
canya: més fort, i com
més sucre més doly.

Anirem cremant I'al
cohol fins que consi-

964.47.03.71

Dissabte 16
19.45 i 22.30

Baix Maestrat
COMARCA

Divendres 15
22.30

EL
SEXTO DíA

Dilluns 18
19.45 i 22.30

Dilluns 18
19.45 i 22.30

964.47.17.75

Dissabte 16
19.45 i 22.30

Divendres 15
22.30

Diumenge 17
17.00: 19.45 i 22.30

POS¡:;íDOS
amb Winona Ryder

Diumenge 17
17.00, 19.45 i 22.30

_.

Dimarts 19
·M. Febrer (Navarra,'12)
Dimecres'20
Jordi Cid (S. Joan, 33)

DO DOLBY

ESTEREO

DIGITAL

Diumenge 17
A. Carceller (Iecla, 39)
Dilluns 18
M.Febrer (Benavente, 5)

10. No es mantindra
correspondencia amb els
autors no seleccionats, ni
es tornaran els originals,
que seran destru'its.

11. La participació en
el concurs significa I'ac
ceptació total d'aquestes
bases.

bres finalis
)Iicades en

editara el
nicipal de

500.000 al
sificat del
:le P~nísco-

al segon
~ obtindra el
¡CO A. Pas-
a la resta

tes.
li no podra
,i declarat

(Iecla, 39)

5
fajor, 1)
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LAVEU
ESTARÁ

ALS
QUIOSCOS
ELS DIES
22 129 DE

DESEMBRE.
EL DIA 5 DE

GENER
FEM FESTA

HORARIS

importants novetats tant en
I'aspecte de decorats com
en la incorporació de nous
actors i actrius.

CARTELL
El cartell anunciador ha
estat realitzat enguany pel
pintor José Antonio Caldés.
En la representació d'en
guany es compta amb

dat i de coLlaboració entre
les 10 associacions cultu
rals participants en la
representació. Tot aixo fa
que uns 400 benicarlandos
i benicarlandes treballen
desinteressadament en a
quest projecte d'amor i pau
que iLlusiona i que projecta
la vitalitat cultural i lingüísti
ca del municipi.

Per a portar-lo a terme
es compta amb el patrocini
de la Generalitat Valencia
na, la Diputació Provincial
de Castelló, I'Ajuntament
de Benicarló i, com no, la
Caixa Rural de Benicarló,
així com el suport deis
socis, centres d'ensenya
ment i diferent entitats i
empreses locals.

GERMANOR
El muntatge pretén ser
també un acte de german-

ISMAEL MATEU

Per tercer any consecutiu
l'Associació Cultural L'Estel
del Collet de Benicarló po
sara en escena la repre
sentació teatral "L'Estel
del Collet. Nadal a Beni
carló" basada en el conte
de del benicarlando Jaume
Rolíndez. Sera dissabte
que 16 i el diumenge 17 de
desembre a les 22.00 i
19.00 hores, respectiva
ment, a la pista annexa al
pavelló poliesportiu.

Aquesta obra representa
una historia d'amor i pau
amb els toponims, les pIan
tes, el mar, els sants, els
éssers fantastics i mito10
gics, així com la gastrono
mia, la música, les danses
o els jocs de la nostra
població.

RECOMANACIONS
En relació a les representa

cions cal tindre en compte:
1. Els dies de les funcions, les
taquilles s'obriran 2 hores
abans de I'espectacle per a la
venda d'entrades.
2. Les portes d'entrada s'obri
ran 1 hora abans de I'iníci de
I'espectacle.
3. Tenint en compte el caracter
benéfic que tenen tant I'asso
ciació com les representa
cions, tothom haurá d'abonar
I'import de l'entrada.

4. A causa de la duració de la
representació (2 hores 30
minuts) us preguem que tin
gueu en compte I'edat deis
xiquets i xiquetes assistents.
5. Hauran de pagar entrada
totes aquelles persones que
ocupen seient.
6. Una vegada comen<;ada la
representació, no es permetra
I'entrada al local i es perdran
tots els drets sobre les entra
des adquirides.
7. Per un millor espectacle

manteniu el maxim silenci
possíble.
8. Per respecte a la salut i a les
persones esta prohibít fumar
dins del local.
9. Hi haura servei de bar
abans de comen<;ar i durant el
descans de les representa
cions.
10. Per últim, volem demanaJ
vos disculpes per les mancan
ces o deficiéncies que aquest
gran projecte puga ocasionar
en algun moment
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XII Certamen
Internacional de
Poesia Andalusa
a Benicarló

ISMAEL MATEU

La Casa d'Andalusia de
Benicarló convoca aquest
XII Certamen Internacional
de Poesia Andalusa, amb
una extensió mínima de 30
versos i un maxim de 100
versos escrits en castella,
que després de les delibe
racions i votacions perti
nents, el Jurat Classificador
va acordar que els cinc
poemes guanyadors, seran
donats a conéixer i reci
tats, en el curs del Festival
de Cant i Balls Andalusos
que celebraran diumenge
que ve dia 10 de desembre
a les 18 hores, a l'Auditori

Municipal de Benicarló. Els
poemes guanyadors són
els següents: 'Elegia per
ma mare de Casi Idea de
Vandalía' (Albacete), 'L'úl
tim alé de Géminis (Barce
lona), 'Adéu mariner a
Rafael Alberti de Valors
d'Andalusia (Valladolid),
Federico en el record de
Galaxia blava (Sant Feliu
de L1obregat) i 'Silenci d'O
livares de Jaén' (Castelló).

Entre aquests cinc poe
mes eixira el primer premi
dotat de 50.000 pessetes,
el segon de 25.000 pesse
tes. A més, es concediran
tres diplomes al 3r, 4t, i 5é
classificat.

ISMAEL MATEU

PREMIS
PRIMER: 50.000 pessetes
SEGON: 25.000 pessetes

TERCER: Diploma
QUART: Diploma
CINQUÉ: Diploma

Dues bones pel.lícule~
.'

acompanyen els actes
de I'OAC

REDACCIÓ

DIVENDRES 15
Avui es lIiurara el Premi del
Certamen de poesia C. de
Benicarló. Sera a les 20.00
hores al Museu Históric
Arqueológic. A les 22.00
hores es projectara la
pel.lícula 'El cartero y Pablo
Neruda'.

DISSABTE 16
Lectura de poemes i pre
sentació del lIibre 'De luna
herida' de Ximo Pitarch a

les 18.30 hores al Museu
Arqueológic. A les 19.00
hores es projectara la gran
pel.lícula 'Remando al vien
to'.

AQUESTA SETMANA
Ahir dijous es va lIiurar el IX
Premi de Poesia Infantil i
Juvenil Espinela. En el pro
per número de LA VEU, a
la venda des del divendres
22 de desembre, els oferi
rem tota la informació que,
per I'horari de tancament,
no els mostrem ara.
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Es presenten els dos primers !libres de la Bilbioteca Basica Benicarlanda

Ramon París: "Calen propostes creatives més diverses
i arriscades per enriquir el patrimoni cultural"

REDACC/Ó

Una nova coHecció de lIibres referida
exclusivament a Benicarló inicia el
seu camí. Es tracta d'un nou projecte
cultural ambiciós dut a terme per
I'Associació Cultural Alambor batejat
amb el nom de Biblioteca Basica
Benicarlanda. Parlem amb el respon
sable de la iniciativa, el director de la
publicacions, Ramon París.

Com va sorgir el projecte? Calia una
nova col·lecció que parlés de temes
benicarlandos, pero des d'una perspec
tiva rigorosa. M'atreia especialment la
idea de dibuixar un microcosmos local a
través de I'edició de Ilibres. Hi havia un
literat famos rus que deia "si expliques
la historia del teu poble, estas explicant
la historia de la humanitat".

Quina objectiu té la Biblioteca Basica
Benicarlanda? Es tracta de fer un
inventari de recursos. O'evidenciar el
patrimoni cultural, ambiental ¡social
d'una col·lectivitat. Pero la finalitat no és
únicament fer una replega de les peces
del trencaclosques que conformen el
passat i el present, sinó que aquestes
peces ens puguen servir per a crear i
generar noves realitats.

Pots posar algun exemple? Sí. Com a
director de publicacions d'Alambor, vaig
poder seguir de prop la génesi d'una
obra extraordinaria com l'Estel del Col/el
escrita amb el mestratge i la imaginació
del meu amic Jaume Rolíndez. Aquesta
obra es construeix sobre elements que
préviament ha calgut inventariar: els
nostres 'noms de 1I0c (partides, camins,

punts de costa, etc), les construccions
singulars (creus de. terme, ermites,
aljubs, masos, etc), la gastronomia (amb
els noms deis nostres reixos, plantes
aromatiques, verdures, etc), personat
ges fantastics (la feram, els sagineros,
I'home del sac, xurrimango, etc.) i que
I'autor en qüestió va saber cuinar litera
riament de manera exquisida. Realment
va escriure una obra impagable.

Certament és una qbra de caire popu
lar i costumista. J¡":> defenso I'obra ben
feta, i aquesta ho éso A més, comple
mentada amb una música (unes nada
les i una obertura), que és una delicia
feta per creadors, Pau Anglés i Josvi
Arnau, que tenen una sensibilitat i una
técnica excel·lents. Aquesta música de
I'Estel és un luxe per a Benicarló i per a
qualsevol orda. El que calen són més
propostes creatives i més diverses i
arriscades per enriquir el patrimoni cul
tural.

Vols dir que ha d'haver una política
cultural determinada? És evident. Pri
mer cal posar les infraestructures cultu
rals perqué I'activitat creadora puga esti
mular-se i expressar-se. Una editorial és
una bona eina de dinamització cultural i
social. Cada IIibre (com cada obra musi
cal, pictorica, o cada inciativa cultural o
social) és una peya més en el puzzle
que ens permetra visualitzar i dibuixar el
Benicarló que volem, el país o el món
que hem de construir col·lectivament.

Parla'ns deis dos primers !libres que
incien la coHecció. La primera obra
que s'ha imprés és Jocs tradicionals a
Benicarló. Un treball magnífic de recopi
lació d'aquells jocs i canyons de tota la

vida, d'abans que arribés la televisió,
s'asfaltaren el carrers i els cotxes
comenyaren a envair Benicarló. Aquest
fet va determinar un canvi substancial
en les activitats lúdiques deis nostres
infants. Els autors de I'obra, que han fet
una feina elogiable, en la majoria deis
jocs que narren ho fan de primera má
L1egir aquestes pagines, de la ma deis
seus autors A. Anyó, F. Oelscastillo, T.
Fibla i J.M. Fibla, és una acte que pro
porcionara emocions retrobades a la
majoria deis lectors.

L'altre IIibre que obri la col·leció és una
magnific treball d'un autor que no neces
sita presentació: Juan Luis Constante
L1uch. Pero el que sí cal anunciar és que
ho fa amb una tematica novedosa
Forans i marginals socials a Benicarló
en els segles XVII i XVIII. És la cronica
d'aquells forasters que van vindre a
comerciar a Benicarló en aquest període
i que desfa alguns deis mites sobre la
riquesa de la vila en I'exportació del vi,
per una banda; i per un altre costat és
la historia deis "sense historia", d'aquells
grups marginals propis d'quests segles:
esclaus, gitanos, exposits i il'legítims, la
dona, etc. Un lIibre que esdevindra una
fita en la historiografia local, i que ha
esta prologat per la catedratica d'Histo
ria Contemporania de la Universitat
Jaume 1, Rosa Monlleó.

Quins títols hi ha prevists dins d'a
questa nova coHecció? Els proxims
seran un sobre la botancia del terme de
Benicarló, un altre sobre la toponímia,
un altre sobre contalles populars, un
altre sobre la poesia popular... Hi ha
més títols que diners per editar-los.
Molta roba i poc sabó.

Juan Luis Constante Lluch

Forans i marginals socials
a Benicarló

en els segles XVII i XVIII

Jocs tradicionals
a Benicarló

A. Anyá, F. De1castillo
J. Gregori

T. Fibla i J.M. Fibla

PRESENTACIÓ DE LA BIBLIOTECA BAsICA BENICARLANDA

Divendres, 22 de desem bre a les 20h. Sala de la Caixa Rural

De venda ja a les lIibreries
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El Povet.com guanya
amb dificultat

Árbitres: Palacios Martínez i López García (Valencia)

C. F. NUlES 2
C. F. BENIHORT 'A' 2
(Primera Regional Infan
til). L'lnfantil va ensope
gar aNules quan, des
prés d'una primera part
horrorosa, havia fet el
más difícil, remuntar un
marcador en contra en un
partit molt complicat.
Quan pareixia tindre
dominat el partit, al temps
afegit, la darrera jugada
de I'atac del Nules va
acabar arnb les aspira
cions del Benihort de
sumar els tres punts.
Borras i Juanjo van mar
car els gols visitants.

Victoria a
domicili del

Benihort Cadet
GREGORIO SEGARRA

C. D. BORRIOl
C. F. BENIHORT 'B'
No jugat.

Al sempre difícil camp
del Nules, on I'any passat
va rebre la derrota més
abultada de la tempora
da, no només va superar
la pressió i guanyar el
partit, sinó que haguera
pogut treure una golejada
d'escandol amb una
miqueta més de sort.
Álvaro i Vázquez van ser
els autors deis gols de la
primera victoria a domi~i

li, que a més serveix per
escapar deis 1I0cs de
descenso

El Cadet va de
mostrar el seu au
tentic potencial

c. F. NUlES o
C. F. BENIHORT 2
(Primera Regional Ca
det). Per fi el Cadet va
demostrar el seu autentic
potencial i pareix ser que
la recuperació és seriosa.

esports tE»

ISMAEL MATEU

GOlS
1-0, mA, Felipe
2-0, m.12, Astillero
3-0, m.20, Chelete
4-0, m.22, Astillero
4-1, m.32, Soriano
4-2, m.38, Pau.
Espectadors: 800 perso
nes a les graderies.

800 PERSONES

Nieto, David, Soriano, Carrillo, Pitico -cinc inicial- Blan
co, Oscar, Hernández, Muncos, Pau i César.

BLANES 2

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

jugades que van rebre I'a
plaudiment d'uns aficionats
que es bolquen cada vega
da més amb el seu equipo
Una victoria que consolida
al Povet.Com com a líder
de la c1assificació en el seu
anhel per I'ascens de cate
goria.

POVET.COM
DIVISIÓ DE PLATA

ElS MlllORS
Destacar I'actuació de Feli
pe i Drassana que van tor
nar a protagonitzar grans

La rapida acumulació de
faltes deis locals va fer peri
llar en algun moment el
resultat, pero la mestria de
I'equip de la població Baix
Maestrat va acabar amb les
pretensions del Blanes.

Destacar I'actuació
de Felipe i Drassa
na, que van tornar a
protagonitzar grans
jugades

LA VEU DE BENICARLÓ
15 de desembre de 2000

ISMAEL MATEU

Difícil ho va tindre el
Povet. Com davant del Bla
nes en un partit que va
estar molt disputat en els
últims minuts de joco Una
primera meitat on el conjunt
benicarlando va deixar lIest
per a sentencia un partit
que no tenia per que pre
sentar més problemes, tot i
aixo, a la represa va sorgir
la sorpresa quan els cata
lans van imprimir un ritme
desorbitat que practicament
va deixar sense alé al
Povet.Com que va saber
reaccionar a temps per a
frenar I'anhel golejador deis
visitants que en els últims
deu minuts de joc van ser
en bloc cap a la victoria que
finalment no va arribar.
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L'equip. .
Junior
femení
guanya a
Vinares

C. B. BEN/CARLÓ

INALCO 95
C. MALLOMS 65
L'equip senior masculí del
C. B. Benicarló s'ha relaxat
després d'un inici de tempo
rada molr prometedor. És
cert que aquesta setmana
jugaven a la pista de! líder,
ellnalco, que només ha per
dut un partit, pero tampoc
es pot negar que 30 punts
de diferencia són molts per
als nostres jugadors. La
defensa no va funcionar en
cap moment, deixant que
I'equip local trobara posi
cions facils de tir, dominara
el rebot i anotara molts
punts en contracolp. Cons
truccions Malloms, un any
més patrocinador fidel de
I'equip, espera un canvi en
la mentalitat deis jugadors
de Carlos Martínez, ja que
tenen nivell per jugar millor,
com abans.

PIRÁMIDE VINAROS 69
L1M. BELTRAN 51
L'equip femení senior va
caure en el derbi comarcal a
la pista del Vinaros. 18
punts van separar a les nos
tres de la victoria. Atenció
perque només han guanyat
2 deis partits disputats i es
troben a 7 del liderat.

C. RILLO O
Descansa

VINAROS 22
C. B. BENICARLÓ 28
Les xiques més joves del
club no van caure en els
erors de les seues compan
yes senior i van guanyar a la
pista del Vinaros. El partit

no va ser de molta qualitat
ja que es tracta de gent
molt jove que encara s'esta
familiaritzant amb els con
ceptes del· joco De totes
maneres, la milloria mostra
da és evident i facilita la
tasca en properes setma
nes. La categoria en que
juguen aquestes joves és la
Preferent A, enfrontant-se
amb equips de molta tradi
ció basquetbolística a la
provincia. La victoria a
Vinaros va ser molt ajusta
da en un partit típic, on s'a
noten molt pocs punts, 50
entre els dos equips.
WEB DEL BENICARLÓ
La web del C. B. Benicarló
esta sent estudiada per tal

ISMAEL MATEU

de millorar molts deis
seus continguts i afegir
noves seccions. Les
vacances de Nadal seran
aprofitades pels membres
de la directiva per tal de
reunir-se i analitzar quines
coses s'han de millorar.

Cal recoradar que, tot i
les nombroses visites, la
web porta uns mesos
sense ser actualitzada.
Una de les novetats sera
la de poder consultar els
resultats de cada setmana
de tots els equips del club
que presideix Salvador
Martínez des de fa un gra
pat d'anys.

e s 't;1L1d.1.o .' ."
.........-::--:;;;--:.: :::c:.>
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Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotografia

Atenció nuvis
Tot tipus de tamanys, tots els preus i, a més, us regalem el video del vostre casament.

INFORMEU-VOS.
Pla~a del Mercat, 1

TelMon 964.47.14.32
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Per només 500
pessetes posa el teu anunci a
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Telf. 47 1983
BENICARLO

subscripció

Méndez Núfiez. 91
Tel#_ 47 35 44

BENICARLÓ

LA VEU DE BENICARLÓ
15 de desembre de 2000

CANAL ,
CASTELLO

Av. Casalduch, 27 Entresol 3
12.005 CASTELLÓ

964.25.68.00
964.25.30.36 (FAX)

Fitxa de subscripció
NOM

OOMlCILI

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscIiu a LA VEU, per l'impOlt de: 5.850 PTA -16 pessetes al dia- (52 números, anual, bonificació 10%) prolTogable
si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldnl afegir 2.500 PTA anuals.

Forma de pagament: Domiciliació bancaria
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació banciu:ia per 5.850 PTA -16 pessetes al dia- (52 números, anual) a Associació Cultu
ralla Fel'am de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

Signatura: • 15 de desembre de 2000

Domiciliació bancaria

BANC/CAIXA

POBLAcró cp

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que. fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació CuItul'alla Fel'am de Benicarló per l'im

pOl1 de subscripció a LA VEU.

Signatt;Ira: , 15 de desembre de 2000

"
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"Llegir qualsevol obra de Jaume
Rolíndez ens fa millar persones"

QUI ÉS?
Alex Gozalbo i Beltran va estudiar Comunicació

Audiovisual a la Universitat Autónoma de Barcelona.
Als 23 anys ja és lIicenciat i, a més, estudia segon de
Magisteri Educació Física. Va comen9ar a tindre con
tacte amb els mitjans de comunicació I'any 1995,
quan va comen9ar a LA VEU, on encara ajuda amb
temes de maquetació. Oesprés de passar per COM
Radio i treballar al Gabinet de Premsa de I'ACB, va
rebre una oferta per anar a viure a Madrid i ser redac
tor de la Gigantes del Basket. I allí se'n va anar.

Com estas?
Extraordinariament bé,
passant un deis millors
moments de la meua vida.
Oe 1'1 al 4, un 4.
M'ho pensava, sempre
dius el mateix. Que fa un
nacionalista com tu a
Madrid?
El que m'agrada, escriure
de basquet. Tinc molt ciar
que aniré alla on estiga Sl
gust ja que els temps no
estan com per posar-te
limitacions.
Ja en saps de parlar
castella?
El dubte ofén. Les com
panyes de feina em diuen
que no lIigo perque tinc
massa accent valencia,
peró jo estic tranquil. A
bans tampoc no lIigava.
Estic en una crisi erotico
festiva.
Qui és Figo?
Per a un culé com jo, un
deis millors jugadors del
món que ha fet el mateix
que faríem tots, acceptar
la millor oferta. Ara, que
s'estranye deis xiulets és
ofensiu... A Madrid faig
broma amb alguns taxis
tes, peró són de metxa ra
pida i s'emprenyen massa
facilment.
Diuen que t'has tornat
una miqueta presumit i
ja no te'n recordes de
Benicarló...

Ja, ja. No crec que ningú
ho pense, deu ser cosa
teua. Jo tranquil.litzo als
que pensen que m'he tor
nat gilipolles dient-Ios que
no és cosa d'ara, sempre
ho he estat. Trobo a faltar
moltes coses.
Que enyores?
La família més del que es
pensa, la gent, la meua
Ilengua materna i tantes i
tantes coses més.
Quan tornaras per ser
regidor d'Esports?
Mai. Primer perque, tot i
que m'agraden moltes
coses, ara no podria viure
a Benicarló. Segon, per
qué mai formaré part de
cap disciplina política.
Crec en algunes idees i
en determinats polítics
que les defenen, peró poc
més. No em veig fent de
regidor, tot i que viuen
molt bé i cobren bastant
més que jo. I tercer, per
que no em votaria ningú.
Quina opinió tens de
Jaime Mundo?
No me n'amago, la majo
ria de coses que fa el seu
partit no m'agraden. Oei
xant aixó de banda, és
una persona que sempre
s'ha interessat per com
em tracta la vida. Aixó ho
valoro molt. A diferencia
d'altres regidors entén
que el fet de no votar algú
no significa ser el seu
enemic.
Sempre has estat IIigat
al món de I'esport, so
bretot al basquet.
Vaig jugar 8 anys al Club
Basquet Benicarló i, tot i
que ara els tinc una mi
queta abandonats, miro
de col. laborar amb ells
sempre que puc ser útil.
Allí encara parlen mera
velles de tu ...

I jo d'ells, deis ulls de
Santi Senar, de les parau
les de José María García,
de la confian9a de Salva
Martínez, del sentit de I'a
mistat de Manolo L10rach
o deis impulsos vitals de
Carlos Martínez.
De quines coses de
Benicarló et vas oblidar
facilment?
O'algunes obres, de la in
comunicació habitual en
tre entitats i de moltes
altres limitacions relacio
nades amb el nombre
d'habitants.
Enguany no vas presen
tar els Premis Alambor.
Perque?
Perque en cap' de setma
na és quan més feina tinc.
Treballar a Gigantes és
una opció de vida amb
molts sacrificis i jo els he
acceptat.
De totes maneres, es va
lIegir un taxt teu a Fer
nando Vicente.
Sí, no entenc com amb
tants carrers nous cap
porta el seu nom o el
d'Angel Alonso. Si nosal
tres no valorem el que fan
els nostres ve'fns, qui ho
fara? És evident que és
una cosa simbólica sense
cap valor aparent, peró
que resumeix moltes sen
sacions bones.

Parlant de carrers, quin
racó de Benicarló bus
ques i no trabes a Ma
drid?
Més que racons, recorre
guts: el passeig que va al
finiquitat Jaume 1, I'entorn
del Mercat fins a Muchola,
I'avinguda Jacinto Bena
vente fins a Mulet i molts
altres.
Periodista o mestre?
Entre Magic Johnson i
Michael Jordan em quedo
amb el base, entre Joan
M. Serrat i L1uís L!ach,
amb el segon ... Ja fem
massa eleccions amb la
resta, com per ara haver
de decantar-nos per una
sola opció a la nostra
vida. Em sera molt difícil
seguir amb la carrera de
Magisteri, peró algun dia
m'agradaria tindre temps
per acabar-la.
A qui creus que hem
d'entrevistar?
A Jaume Rolíndez. Per a
mi és el responsable d'un
canvi de mentalitat a Beni
carló. Potser és tan sois
un factor més, peró el que
s'ha aconseguit amb
'L'Estel del Collet' és el
que ens fa diferents, per
exemple, deis vinaros
sencs. L1egir qualsevol
obra seua ens fa millor
persones.
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