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Partit
Popular

El govern valencia ha re.tirat
la 'Guia de Salut per a
Immigrants' després del fort

rebuig que ha originat. La guia
recomanava, entre d'altres con
sells, que per evitar embarassos
no desitjats es practicara el 'coi
tus interruptus' i per no tenir
malalties sexuals, I'abstinencia.

A més, la valoració d'Eduardo
Zaplana pel que fa a la L1ei d'Es
trangeria és molt forta, ja que la
considera "tremendament rao
nable".

La manera de fer del Partit
Popular (el grup que governa a
l'Ajuntament de Benicarló, la
Diputació de Castelló, la Genera
Iitat del País Valencia i a I'Estat
espanyol) ens pareix racista i poc
preparada per afrontar el segle
que tot just encetem. no caurem
en I'error de culpar els nostres
representants a l'Ajuntament, ja
que a ells el problemas només
els ha esquitxat. No en tenen cap
culpa. El que ens dol és que a
Benicarló, on la convivencia entre
cultures diferents ens enriqueix,
també es vaja a la ca9a i captura
de persones com tots nosaltres.
Tots som immigrants!

DARRERA
HORA

La Unió de L1aura
dors es reunira a
questa nit (21.00)
a la Camera Agra
ria Local per tal
d'analitzar la situa
ció de la contracta
ció d'immigrants
per a tasques agrí
coles, en entrar a
funcionar la L1ei
d'Estangeria.

-
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grants, encara que depén
de les subvencions que
concedisca Conselleria,
"Estem intentant-Io i hem
presentat la proposta, en
un programa on s'infor
més els no documentats,
oríentant-Ios en temes
laborals i sanitaris", anun
cia Branchat.

La idea de la regidoria de
Benestar Social es poder
solapar aquest nou progra
ma amb els que funcionen
d'Escolarització, d'Atenció
al Fill i de saber buscar
Feina. "Volem que tothom
puga integrar-se a la nos
tra societat i per a acon
seguir-lo cal informar a
tots els inmigrants", fina
Iitza Branchat.

INICIATIVA MUNICIPAL
Des del nostre Ajuntament
es va a intentar posar en
practica un programa infor
matiu i d'ajuda als inmi-

no es coneix", destaca.
Branchat destaca que a

Benicarló no es donara cap
tipus de problemes i que la
missió del inmigrants es
aconseguir legalitzar-se,
empadronant-se i treba
lIant. "Poden anar als Ser
veis Socials de l'Ajunta
ment, al centre La Farola.
Una vegada ínformats i
cumplint els requísits
necessaris i si exísteix
demanda de treball, com
succeeix per ací, no tin
dran problemes", afirma,

tema de la setmana e
ISMAEL MATEU

ENCARNA BRANCHAT
Per a poder tindre un per
mís de treball es necessita
un precontracte i el certifi
cat de "empadronament.
"Amb aquest requisits un
és legal de totes totes i
pot treballar a Benicarló i
a qualsevol poble", co
menta Encarna Branchat, la
regidora de Benestar Social
de Benicarló. El següent
pas per a poder tindre un
treball pasa per que I'INEM
reconega que no hi ha ma
d'obra espanyola per a ocu
par el lIoc de treball que es
demana. "Aleshores un
inmigrant amb I'empadro
nament í el pre-contrat
pot ser contractat. És
complícat perqué moltes
voltes no es dona el cas,
pero aquest és el procedí
ment, que moltes voltes

camí, La desinformació és
molt important en aquest
assumpte, perque un deu
portar el visat actualitzat
per a poder empadronar
se. O en pa'¡'sos d'Europa,
portar el DNI.

ISMAEL MATEU
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La posada en vigor de la
nova L1ei d'Extrangeria ha
alc;:at la veu d'alarma. Tots
aquells immigrants que no
tinguen la seua documenta
ció eil regla seran repatriats
als seus Ilocs d'origen.
Sempre segons els criteris
del Ministeri de l'lnterior i
els diferents acords a
cadasqun deis pa'¡'sos afec
tats, aquells no document
tats podran ser expulsat
sense cap mena de justifi
cació.

A la nostra ciutat, segons
les xifres amb les que tre
balla l'Ajuntament de Beni
carló, han estat més del
1.000 els inmigrants que
s'han empadronat durant
tot I'any 2.000, la majoria
procedeixen de l'Ecuador,
juntament a pa"fsos com
Rússia, Eslovenia, Roma
nia i el Marroc, Amb el
padró a la ma aquestes
persones ja poden dema
nar un treball i viure amb
dignitat pero, amb la nova
lIei molts es quedaran pel

ISMAEL MATEU

EL CAS DE VIOREL
Viorel tan sois compta amb 23 anys i va anibar fa dos a la

nostra comarca des de Beius, Romania. En el seu país estlldia
va a la universitat la carrera d'energetíca, pero li feien falta els
diners j no va poder continuar. Quan va anibar a les nostres
tenes va comenyar treballant al camp i després ho va fer a una
fablica de mobles fins que el seu cap li va dir que no podia
seguir treballant sense papers ja que tenia por a una inspecció,

Viorel ens comente "els papers estan enviats a Romanía
i ara he d'esperar cinc mesos, pero no sé sí al final me'ls
donaran o no".

Viorel fa tres mesos que no treballa, almenys de manera
legal. La seua situació és desesperant encara que la companyia
del seu genna i la sena cunyada a el fa sentir-se un poc més en
familia.
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EIPSPV
lamenta el
poc rigor
delPP

ISMAEL MATEU

El PSPV Ports Maestrat
lamenta la falta de rigor del
Partit Popular en el tema
de les 'vaques boges' i en
el pagament de les ajudes
europees al sector de I'olí
d'oliva. En aquest sentit,
es van pronunciar Jordi
Beltrán i José Aguilar, res
pectivament, que van com
paréixer en roda de prem
sao

En el primer deis temes
demanen que s'augmenta
de forma substancial el
número de proves, de
manera que es trenque

REDACCIÓ

El matí del passat dimarts,
dia 23 de gener de 2001,
diverses parets de I'IES
Ramon Cid van apareixer
pintades amb gran varietat
de temes ofensius contra la
gran majoria de professors
del claustre, antics profes
sors, treballadors, alumnes
i exalumnes.

Era a primera hora del
matí quan el col.lectiu de

amb la idea, cada vegada
més estesa, que a I'Estat
no han aparegut casos
perque no es fan tests sufi
cients. Fer efectiva la reti
rada deis MER, entre altres
mesures, com la creació
immediata de I'agencia de
Seguretat Agroalimentaria.

Sobre les ajudes euro
pees va demanar al PP
que "aprenguera" d'altres

ISMAEL MATEU

professors i alumnes del
centre observava com a
dos deis tres edificis es
podíen lIegir una gran quan
titat de frases desagrada
bles. Una d'elles va ofendre
molt el professorat, ja que
feia referancia a un expro
fessor ja mort. "És lamen
table que puguen passar
aquestes coses. No cal
donar-li més importancia,
pintades sempre n'hi ha
hagut i en tindrem més al

LA VEU

comunitats autónomes on
s'han fet efectives.

Ambdós van demanar
finalment al responsable
popular a la comarca, Luis
Tena, que explique la seua
postura sobre aquestes
dues problematiques, fent
li de nou un crida per a
asseure's en una taula per
a abordar 'els principals
temes de la comarca.

Pintades
ofensives

a I'IES
Ramon

Cid

lIarg deis anys. Pero és
de molt mal gust ficar-se
en una persona ja morta",
indica Angel Esteban, di
rector del Ramon Cid.

Els qualificatius que van
apareixer a les parets van
ser molt ofensius.

A més a més, els ener
gumens que van escriure
aquestes i altres animala
des van deixar ciar quina és
la seua ideología política, la
feixista: "Viva Franco".

Contra la
violencia
familiar

ISMAEL MATEU

Els sindicats UGT i
CCOO, així com el PSPV
Ports Maestrat han
demanat al Consell de
I'Area de Salut 01, la cre
ació d'una unitat específi
ca interdisciplinar que
diagnostique i valore les
unitats familiars que pre
senten problemes de
violencia domestica, peró
des de "óptica que "no
interferisca amb els
interessos personals
de les víctimes", segons
Ximo Arnau, secretari
comarcal de la UGT.

Arnau, acompanyat
per Anselmo García, de
CCOO, i Adolf Sanmar
tin, secretari general del
PSPV Ports Maestrat, va
compareixer el matí de
dimarts en roda de prem
sa per a presentar aques
ta nova proposta, així
com la comissiá que s'ha
creat per a fer un segui~

ment de la Sanitat a la
comarca.

El representant de
CCOO va dir que "a~

questa petició ve moti
vada per la necessitat
de donar solucions a
les diverses problema
tiques que genera la
violencia".

Els professors van mos
trar el seu malestar i van
denunciar aquests fets a la
Policia Municipal. També
van fer fotos i van manar,
rapidament, a un pintors
netejar aquestes frases.
"És un assumpte al que
no li volem donar més
publicitat i esperem que
s'investigue el cas i si es
trobara els culpables que
pagaren per aquesta ani
malada", diu Esteban.
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Més de 4.000 persones a la
Demostració Gastronómica

ISMAEL MATEU

Més de 4.000 persones van
assistir el matí del passat
diumenge, dia 21 de gener,
a la VIII Demostració Gas
tronómica de la Carxofa de
Benicarló, que és I'única
amb Denominació d'Origen
del País Valencia.

L'avinguda Joan Caries I
es va convertir en un focus
de gent que anava d'un
costat a un altre tastant els
suculents i variats plats de
carxofa que havien prepa
rat amb cura i mestria els
restauradors participants
en la demostració.

La consellera d'Agricul
tura de la Generalitat Valen
ciana, Ma Angels Ramón
L1in, acompanyada, entre
altres, per I'alcalde de la
ciutat, Jaime Mundo, i la
regidora d'Agricultura, Ma
ría Teresa Traver, va inau
gurar la multitudinaria mos
tra gastronómica que va
trencar amb totes les
expectatives quant a I'as
sisténcia de públic. Acaba
da la visita pels diferents
1I0cs, va donar comenya
ment la degustació gas
tronómica.

La consellera va desta
car el treball i I'esfory de
Benicarló per haver situat a
la carxofa en el més alt,
anunciant que d'ací un any
podria tindre la Denomina
ció d'Origen Europea. En
aquest puní, va dir que "la
Conselleria ha realitzat
tots els tramits que Ji
corresponien perque així
siga". La carxofa de Beni
carló seria la primera amb
aquesta etiqueta europea,
fet que remarcaria la
importancia i el prestigi

amb qué compta als princi
pals mercats europeus.

També va fer al.lusió al
conveni de col.laboració
subscrit entre el Consell
Regulador de la Carxofa de
Benicarló i la Conselleria
d'Agricultura per a investi
gar les possibles malalties
que en I'actualitat afecten
al cultiu de la carxofa.

CARN DE VACA
Per un altre costat, i en
relació a la problematica
del vacú, la consellera va
anunciar la posada en
marxa d'una campanya
d'informació amb I'objectiu
de "tranquil.litzar i infor
mar el consumidor" sobre
el vacú valencia. La cam
panya és un acord al qual
es va arribar des de tots els
sectors implicats i que ha
de demostrar que el vacú
valencia compta amb totes
les garanties sanitaries. La
campanya estara finanya
da al cent per cent pel
Govern valencia.

SOPAR DE GALA
Com a inici de la 'Festa de
la Carxofa 2001' es va
celebrar divendres passat ,
al Parador Nacional el
Sopar de Gala on, la própia
Ramón-L1in, va rebre el
premi 'Carxofa d'Or', acte
presentat per la polifacética
María Abradelo.

TORRADA POPULAR
Cinc mil carxofes es van
emprar el dissabte a la nit
en la tradicional torrada.
Les barbacoes es van ins
tal.lar enfront de I'edifici de
la Camera Agraria. Va con
centrar, un any més, a
milers de persones.

JAVI PASCUAL

JAVI PASCUAL

JAVI PASCUAL



-
LA VEU DE BENICARLÓ

26 de gener de 2001

a conseqüencia de I'apa
rició de mals descone
guts, en principi, que han
atacat al cultiu".

Brusca insisteix de nou
en la necessitat de poten
ciar molt més les investiga
cions en el cultiu de la car
xofa obrint noves vies amb
I'objectiu de poder actuar
amb molta més concreció.

El Consell Regulador de
la Denominació d'Origen
de la Carxofa de Benicarló
va subscriure un conveni
amb I'IVIA per a intentar
ata liar les diverses malal
ties que planteja la carxofa.

e 1995es

En aquest punt, Brusca
recorda a LA VEU que el
60% de la producció global
es destina a la conserva,
circumstancia que reafirma
la preocupació deis pro
ductors. Un altre deis
aspectes que influeix en la
producció és la baixada de
rendiment de la planta.
"Aquesta baixada de ren
diment, no de producció,
se segueix constatant en
algunes produccions de
la nostra comarca. Desta
car que en algunes plan
tacions de segon any
s'ha hagut de lIaurar com

ISMAEL MATEU

JAVI PASCUAL

La gran quantitat de carxo
fa en conserva que encara
roman a les xarxes de dis
tribució fa témer una caigu
da deis preus en els pro
xims mesos.

En aquest sentit, el
secretari comarcal de La
Unió de L1auradors i Rama
ders Coag, Joan Brusca,
indica que "enguany
pareix que la indústria
conservera té suficient
estoc per a anar molt més
desfogat durant la cam
panya. Per tant, ens
temem, especialment en
I'última etapa del cultiu,
que és quan més produ,c
ció hi ha, es repetisca la
tónica d'anys anteriors
quan especular amb
preus a I'abaixa".

Brusca continua expli
cant que "tot i que els
preus es van recuperant,
el problema més gran
que tenim en I'actualitat
és la gran quantitat de
carxofa de segona que
esta eixint per culpa de
les altes temperatures.
No hi ha molta alegria de
compra per part de les
conserveres" .

o agricultura

El gran estoc de les
conserves provoca

temor als productors
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Falla Els
Conquistadors

NOTA DE PREMSA
En contestació a I'escrit del sr. José-Carlos Beltrán

publicat al setmanari 'El Dissabte' de la passada setma
na, la Junta Local de Benicarló vol demanar al senyor
Beltrán de forma pública, disculpes per I'errada que es va
produir a I'acte de presentació de les falleres Majors de
Benicarló.

En cap moment va ser intenció de la Junta Local afec
tar la imatge del senyor Beltrán, a qui no podem menys
que agrair-li, com a benicarlando i com a poeta, la
col.laboració que a dut a terme en el L1ibret d'enguany.

Per últim voldríem manisfestar que les equivocacions
que haguessem pogut tindre poden haver estat degudes
als nervis deis moments, pero en absolut a la despreo
cupació, ni organitzativa ni de cap altre tipus.

Aprofitem I'oportunitat per agrair-li, de nou, la seua
col.laboració, que esperem a bé repetir en el futuro

LA JUNTA LOCAL FALLERA

JAVI PASCUAL

CANAL -'
CASTELLO

Av. Casalduch, 27 Entresol 3
12.005 CASTELLÓ

964.25.68.00 /964.25.30.36 (FAX)

MANTENIDOR DE
LA PRESENTACIÓ
Va actuar com a manteni
dor Josep José Fabra, sent
el presentador de I'acte
celebrat a I'auditori Juan
Ramón Oms.

l'Estendard, María Jesús
Mundo Conesa; i padrina
de la falla, Marisa Sánchez
Martí. Els representants de
la Tercera edat són: Vicen
ta Gómez Gombáu i Alfred
Scheder.

Ana Sandra Machordom
Bautista i Marta Muñoz
Saura van ser proclama
des com a falleres major i
infantil, respectivament, de
la comissió de la falla Els
Conquistadors de Benicar
ló. El quadre d'honor per a
I'exercici faller de 2001 el
completen el faller major
infantil, Javier Prades Arti
ga; padrina del Foc, Lorena
Serrat Bonich; padrina de

ISMAEL MATEU

RADIO BENICARLO

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

L ~ Méndez Núñez, 91

. ".~~ Tel'f'_ 47 35 44
~~'--' ~. BENICARLÓ

--- ~_;cC. LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de Benicar16. 27
TeJf. 4719 83

BENIClJU,()
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964.47.56.98
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Patrici Gil i Martinez

natura i m'agradaria
que li entrés el seny a
qui corresponga, se
gurament ells no I'han
gaudida mai.

número de telefon, es
remetran per triplicat a:
Patronat Municipal
de Tursime
Playa Constitució, 1, 1r
12.598 Peníscola

?!
•

Eh tú, tens una

mica de coca?

que res no sera com
abans.

Em cou, sí, em cou
que no tinga gens de
sentit tot el que eseric.

Em cou i em fa
rabia que els diners
puguen més que la

laveudebenicarlo@hotmail.com 657.96.87.33
E-MAIL (INTERNET) TELeFON

a les 15.00 hores del
dimecres 28 de febrer de
2001.

4. Els originals, acom
panyats de plica on figu
rara el nom, I'adreya i el

Xavier Burriel

PREMI
F. A.
PASTOR

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 IHu
re elecció.

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

3. El termini de recep
ció d'originals finalitzara

fresquet d'un matí
d'hivern m'acaricia el
front; després baixo
per la pineda al Pla del
Pebret per veure a
quelles platges idíl
Iiques i després de tot
pujo a la Torre Badum
i veig les IlIes Colum
bretes en dies c1ars i
no tant c1ars... penso

Q uan agafo la
bici per a pas~

sejar per la
Serra d'lrta, em fixo
sempre en els cims de
les muntanyes i la
costa retallada pel
caprici de les ones.
Pero alguna cosa em
fa dubtar i m'agafa un
tremolor quan penso
que aviat res no sera
com abans.

Si pujo a Sant Anto
ni, gaudeixo de que el
camí siga de terra, de "
que m'acompanyen /
garrofers i oliveres pel
pla i argelagues, cos
coll, romers i altres
plantes a la muntada.
Tot fa olor de camp
després de la pluja i
de xafogor quan la
sequera, pero penso
que... res no sera com
abans.

Si m'endinso pel
ColI d'Amberri, camí
del Mas del Senyor,
per veure els oms o el
filet d'aigua fresca que
brolla perqué jo hi
puga beure; si des
prés vaig cap al Pou
del Moro que és el
racó més verd de la
serra, per a menjar els
dolc;:os arboc;:os que hi
ha, en gaudeixo molt
pero... penso que res
no sera com abans.

Si pujo per veure la
Font d'En Canes i vaig
fins el Coll del Corral
de Denteta on I'aire

CARTES A LA
DIRECTORAI
Serra d'lrta

EL CÓMIC SETMANALI
Xavi, camell?

o centrals



centrals

964.47.17.75

Dilluns 29
19.45 i 22.30

Diumenge 28
17.00, 19.45 i 22.30

Dissabte 27
19.45 i 22.30

Dia de la No
Violencia

THE
BODY

DIMARTS30
Actes commemoratius del
Dia de la Pau als centres
educatius. Sala de Conferen
cies de la Caixa Rural
(J5.00).

A. C. ALAMBOR

DIVENDRES 26
Recepció a l'ajuntament de
I'escliptor Ramon Guillem
(18.45) i roda de premsa
(19.00).

LJiurament del XII Premi
de Contes Xavier Arin
(19.30). Conferencia: "L'o
bra poetica" a canec de
Ramon Guillem (20.00).

Divendres 26
22.30

Dijous 1
F. Santas (Majar, 1)
Divendres 2
A. Badenes (Majar, 46)

Lo Manifasser

Aquest plat, de delicada i lIarga el.laboració
complementa les diverses materies prime
res de la nostra terra i la nostra mar. És

una combinació perfecta i original per promocio
nar I'hortalissa benicarlanda per excel.lencia.

Procedirem a trossejar els lIagostins de Beni
carló pelats i el rapo Amb a<;o hi prepararem la
far<;a del milfulles sofregint-ho amb una mica de
ceba i un pensament de tomaquet ratllat. Quan ja
siga al punt de coció ho reservarem mentre bullim
el cor d'unes carxofes ben tendres. Amb aquests
elements anirem intercalant una capa de carxofa
bullida tallada en lamines amb una mica de far<;a
de peix i marisco Així procedirem fins que hagem
utilitzat tots el productes cuinats.

Amb els caps deis lIagostins de Senicarló i
ceba tallada elaborarem una beixamel en un punt
no excesivament espés, i en la qual podem subs
tituir la lIet per una mica de fument de peix que li
donara una lIeugeresa agradable. Quan tinguem
la beixamel cuita la colarem i la vessarem a sobre
de les carxofes i el marisc, per pasar-ho seguida
ment al fom una estona, fins aconseguir el grau
de gratinat que cadascú considere optim. Ho ser
virem calentet acompanyat d'un vi blanc de teres
del Duero que en ajude a armonitzar el conjunt.
Son profit.

LO RACÓ DEL COCI
Milfulles de carxofa i marisc

Dimarts 30
M. Febrer (Navarra, 12)
Dimecres 31
Jardi Cid (S. Jaan, 33)

Diumenge 28
A. Badenes (Majar, 46)
Dilluns 29
M.Febrer (Benavente, 5)

Sí, perque
a tot el món
Ji agrada---".

3ENICARLÓ
~r de 2001

Z6
~ajar, 1)

(Iecla, 39)

.
)

screts

-II Municipal, Sant Francesc, 95 Benicarló
CIUTAT

lUra de figu
:ió "Per al
: de Penís
!cepció d'a
e dilluns a
8.00 a 15.00

Ires hauran
~s en catala

>nat Munici
le de Penís
El un Comité
!r a la selec
lalistes.

-

LA VEU proposa:
-Que el pavelló poliesportiu de Benicarló
passe a anomenar-se Pavelló Fernando

Vicente, com a exemple deis valors
esportius que cal potenciar, tot i que

allí no es juga a tennis.
QUE ET SEMBLA? OPINA!

Baix Maestrat
COMARCA

- FAMILY
MAN

Divendres 26
22.30

Dissabte 27
19.45 i 22.30

Diumenge 28
17.00, 19.45 i 22.30

Dilluns 29
19.45 i 22.30

964.47.03.71
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EL SAFAREIGI
Estudis de la Colla
1. REORIENTACIÓ
MORAL
Definitivament el nostre Ajunta
ment s'ha decidit a redrec;ar (a
restaurar?) la seua imatge públi
ca. No tan sois deu haver mar
cat directrius sobre el que es pot
o no es pot promocionar al
rutil·lant pannell publicitari de la
placeta deis Bous sinó que
enguany a Nadal la frontera del
Convent no semblava, com I'any
passat amb aquells lIuminosos,
una sucursal de La Sultana.

2. PERO
NO TANT
Ara que... els poetes locals
estan entusiasmats amb I'allau
de sucoses meté3fores que el
negoci de la carxofa els ha
posat a tiro I si no n'hi havia
prou, va vindre a il'lustrar-les
totes el millor fitxatge de Canal
9 en material lingüístic: Maria
Abradelo. Hi ha testi.monis que
més d'un que hauriá de donar
exemple de circumspecció i

reserva va passar la nit fent-se
pepe, xixi i momo amb una
amiga (sí, amiga, peró molt
forta!).

3. RECICLATGE
I parlant d'exemples i de lIen
gües: no arribarem mai a valorar
prou si n'ha fet de bé en pro de
la normalització lingüística I'ad
quisició de la flamant Abradelo.
Tot un encert: algú va entendre
que el que el valencia necessita
va eren sex symbols, i fora
romanc;os. La xica va ser com
prensiva i ahí la tens: garlant
valencia amb eixa alegria. Un
exemple que hauria de seguir el
responsable deis esports a I'A
juntament: potser Benicarló
també necessita sex symbols!

4.BERLANGA
S'EQUIVOCA
No ens coneix aquest home, o
aixó o hi ha mediat un suborn.
No és explicable que amb
espectacles com el que va oferir

LA VEU DE BENICARLÓ
26 de gener de 2001

La Colla
deis Tafaners

la nostra ciutat durant la festa
de la Carxofa el director de Plá
cido no reserve tanda per a fil
mar a Benicarló la seua próxima
pel·lícula. Comediants vestits de
carxofa, un doble de Sadam
Hussein que és cunyat de Kari
na i representa la Sagrada Dipu
tació de Castelló, dames i pubi
lIes, un senyor que no entenia
ningú amb la banda d'una ban
dera estranya, ... i Álex Jesús
Sánchez Gamallo de la JLF. I els
bombos? Perque faltaven els
bombos, no? L'altre producte
nostre amb denominació de
qualitat.

5. TRÁN51T
Perque es diu transit, el deis
cotxes. Tré3fic és I'altre. Diu que
a Lepe, quan van voler millorar
la circulació van sembrar cebes
a totes les jardineres de la ciu
tat.

Al tanto, a qui encomanem
millorar el transit a Benicarló ...

..
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Museu Arqueológic Festa de Sant Antoni
al Parvulari Menuts

JORDI MAURA

JORDI MAURA

El Museu Arqueol6gic de
Benicarló, recentment con
vertit en una de les més
potents galeries de la ciutat
acull fins al proper dia 31
d'aquest mes, I'obra pict6ri
ca i escult6rica de I'artista
benicarlando José A. Cal
dés.

Caldés, bomber del Pare
Comarcal de Benicarló,
proposa c1arament paisat
ges del món tan diversos
com pastissos sobre paper
que plasmen escenes de
Portugal, del port pesquer
de Benicarló, Tuaregs, pes
cadores del delta de I'Ebre
o paisatges de Grecia, que
ens conviden sense dubte
a viatjar entre la seua acu
rada exposició de més de
20 obres.

Caldés acull de nou a la
seua ciutat després d'haver
exposat fa poc a la Fira

Internacional InterArt 2000
celebrada en Valencia o a
les Galeries Molier i Le Par
dalier, de Fran9a. Aquest
artista benicarlando també
va participar en algunes
exposicions internacionals
per Europa, contant amb
una exposició permanent a
la Galeria Primart de Valen
cia i obres seues al País
Valencia i Catalunya.

PARVULARI MENUTS

Un any més i seguint la
tradició del poble i com és
habitual al nostre cole, els
xiquets i xiquetes de Par
vulari Menuts, hem cele
brat la festa de Sant Anto
ni. I ara la L1oa:

Sant Antoni
Sant Antoni
Sant Antoni del porquet

Ací va aquesta lIoa
Que amb alegria
li oferim els petitets

Al cole no fem coques
fem coquetes
perque som menudets

Són pastades i dolcetes
Tastades amb els ditets

Els xiquets i les xiquetes
Al forn les courem també
amb el davantal posat
com si f6ssem pastissers!

Visea el Pare
Sant Antoni!

PARVULARI MENUTS

LASER DIGITAL

COPIES COLOR

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

COPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

COPISTERIA

lLIBRERIA

PAPERERIA
GREVOL Lectures recornanades

Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLO Te!.: 964475698
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Des de I'escola infantil
a la universitat (2)

MARC ANTONI AOELL

L'escolaritat obligatoria
s'inicia al primer curs de
I'Educació Primaria, I'any
que el xiquet o la xiqueta fa
els sis anys i continua, com
sabem, durant sis anys
més fins als dotze, en els
tres cicles d'aquesta etapa.
° fins als tretze, si cal. Tro-

bem un creixement espec
tacular al lIarg de I'etapa,
en capacitats i en adquisi
cions intel.iectuals hi ha I'a
prenentatge de les anome
nades instrumentas -lectu
ra, escriptura i calcul
matematic-, que ja s'havia
preparat en I'Escola Infan
til. Hi ha I'obertrura al món
del saber mitjanc;ant les
arees o matéries del pla
d'estudis i el tractamnet de
les transversals. Hi ha la
iniciació al treball autonom
o personal i el treball en
equipo Hi ha les activitats
culturals i de coneixement
de I'entorn, les visites i els
viatges. Hi ha les estraté
gies d'estudi i les avalua
cions... Ací el professorat
ha de saber adaptar-se
molt bé a cada alumne, a
cada moment i a cada cir-

cumstancia. I comptar amb
la confianc;a i el recolza
ment familiar. Sobretot els
tutors ¡tutores.

De 12 -o 13- a 16 -o 18
es cursa I'ESO, en dos
cicles com sabem. Ara
tenim no ja infants, sinó
preadolescents i aixo vol
dir que cal extremar la
dedicació i obrir bé els ulls,
per conéixer el moment pel
qué estan passant els
xicons i les xicones, que és
delicat. Com que, a més de
en estatura, creixen en
capacitats intel.lectuals, les
matéries es van fent més
difícils i hi ha les optatives
que completen el paquet
d'assignatures. No cal dir
com és d'important que, a
més de coneixements, els
xicons ¡ xicones aprenguen
estratégies i habilitats per

estudiar, per investigar, per
eleaborar materials i extre
me conclusions d'allo que
aprenen, per anar fent-se
vada vegada més auto
noms i més responsables.
Una bona part d'ells no
seguiran estudis i cal asse
gurar-Ios un bagatge sufi
cient a completar, si de cas,
amb algun PGS abans que
s'integren al món laboral.
Ara, els professors i profes
sores estan damunt i inter
venen, pero no agobien els
xicons. Sense abandonar
el control va deixant que
aparega la iniciativa deis
alumnes i els guien envers
d'allo que els pot resultar,
és profitos i agrados alho
ra.

La propera setmana
el darrer capítol.

Fitxa de subscripció especial 2001
COGNOMS

TEL.CP

NOM

OOMlCILI-------

POBLACIÓ'---=-=-=--=-------------=-=-----------=-==-'-

Se subscriu a LA VEU, per l'impOlt de: 5.850 PTA -16 pessetes al dia- (52 números, anual, bonjficació 10%) prorroga
ble si no hi ha ordre en contra. A més, rebril tUl llibre valorat en 2.000 pessetes. AIs enviaments fora de Benicarló calcln't afe
gil' 2.500 PTA anuals.

Forma de (lagament: Domiciliació bancaria
Remeteu aquesta butlleta ¡la domiciliació bancaria per 5.850 PTA -16 pessetes al dia- (52 números, anual) a Associació Cultu
ralla Feram de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal MlU1Ícipal • 12580 Benicarló)

Si natura: __'-"2::..:6:-:c::..:le gener de 200 l

Domiciliació bancaria

BANC/CAIXA

AoREyA POBLACIÓ CP

NOM 1 COGNOMS DEL TITULAR DEL Cc.=O""M:,.:PT-=..E _

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova Ql-elre, atengueu els rebuts que els presentan'I['Associació Cultul'alla Feram de Benical'ló per ['im

port ele subsclipció a LA VEU.

Signatura: , 26 de gener de 200 I
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DE DIUMENGE A DIUMENGEI
Quatre gols més

Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

capa9 d'arrossegar la
seua immensa humanitat
per aqueixos camps de
Déu. El Benicarló va sor
tir a la represa a guanyar
el partit i va fer els quatre
gols de tots els diumen
ges, Fins i tot va marcar
el davanter Joaqui, que
va anotar el seu primer
gol de la temporada,
Pero el partit que ens
interessava s'estava ju
gant a Calig, on el Catí va
guanyar per 2-3 després
de remuntar el primer gol
de I'equip calijó. No hi ha
manera de desfer-nos-en
definitivament deis cati
nenes. Per aixo, la c1assi
ficació segueix de la
mateixa manera.

El proper diumenge el
Benicarló es despla9ara
a Les Coves de Vinroma,
que va perdre aquesta
setmana davant I'humil
Rrrrrrrrrrapit Messeguer,
No es preocupe que no
faré cap acudit facil i no
diré que seria una nova
edició del miracle que
ens guanyaren els covar
xins, Ni pensar-ho,

I ara a esperar el pro
per partit a casa davant
el Catí, a veure "si es
tan fiero el león como
lo pintan",

esports e

LA VEU

ritzar-nos les tardes de
partit des de la megafo
nia del camp (seras,
seres muy buenastar
des...), vaig seure a la
meua cadira de la 1I0tja
amb la seguretat de
veure una nova golejada
del Benicarló. Malgrat
aixo, la primera part va
ser for9a avorrida. Els de
Sant Joan de Moró (que
encara no sé qué és),
van aguantar tot el que
van poder i encara van
tenir aLguna ocasió clara
de gol. Em vaig fixar
especialment en un xicot
ja garridet, que era més
prop deis quaranta que
deis trenta anys, que va
ser substituH a poc de
comen9ar la segona part
perqué ja no podia amb
el ces. Em va impressio
nar com aquest senyor
que segurament és un
digne cap de família era

temps. Em va dir que tan
de criticar la festa de la
carxofa i qué feia alla,
que si no me'n donava
vergonya de portar els
xiquets a menjar al ras en
1I0c de fer-Ios un sopar
decent a casa meua, que
Ii explicara qué tenia a
veure el futbol amb les
carxofes i amb les falles,
que si no sé parlar de res
més que no siguen
aquests dos temes, que
em dedique a parlar del
noble art de pegar-Ii pun
tades de peu a I'esférica i
deixe tranquils els altres,
que només faig que bus
car gresca... Van ser tan
tes les coses que em va
dir davant d'una enfebri
da multitud a la ca9a i
captura de carxofes
torrades, que no vaig
poder contestar-li. A la
següent empenta de la
gentada, va desaparéixer
de la meua vista engolit
per la turba de la mateixa
manera que havia apare
gut. No tinc més remei,
és el meu infaust deslÍo
Ara li he de fer cas a
I'amo i escriure sobre el
partit. Ja se sap que qui
paga, mana.

Amb la cordial rebuda
de I'encarregat de marti-

Amb el ferm proposit de
sopar a costelles de I'era
ri públic, vaig agafar tota
la família i me'n vaig anar
a la pantagruélica torrada
de carxofes que organit
zaya no sé qué d'un con
sejo regulador de no sé
qué, La turbamulta que
vam trobar no ens va
espantar, i ens vam falcar
alla tots quatre per tal
d'omplir el pap amb
escreix i de gorra. Les
empentes, colzades i
embranzides de la gent
no només no ens van
acovardir, sinó que enca
ra ens donaven més for
ces per continuar la nos
tra missió, En un d'a
quests embats, mentre
una gens respectable
sexagenaria treia de la
boca del meu fill el cor
d'una carxofa per tal de
cruspir-se'l ella, vaig
ensopegar amb I'amo
d'aquest setmanari que
demanava més carxofes
a una amable senyoreta
que hi havia darrere el
taulell. Només veure'm
va apuntar un lIeu som
riure mentre m'etzibava
una mirada matadora. Jo,
impressionat per la situa
ció, vaig provar de salu
dar-lo. Pero no vaig ser a

•

FUTBOL BASE Greaorio Seaarra
C. F. BENIHORT 2
VILA·REAI C. F. 'B' 4
1a Regional Cadet. El Benihort
va tindre la victoria a la ma
contra el líder invicte de la
categoria. rot i avan9ar-se al
marcador dues vegades no va
poder sentenciar. Cinc minuts
nefastos i un parellde jugades
dubtoses van ser la clau.

C. F. BENIHORT 'A' 3
VILA·REAL C. F. 'B' O
1a Regional Infantil. El líder és
ara més líder en derrotar c1ara
ment al seu company al cap
davant de la classificació.
Gumbau, per partida doble, i
Pío van ser els golejadors d'un
partit per a no oblidar amb tres
punts importants.

C. F. BENIHORT 'B' 3
C. D. CABANES O
2a Regional Infantil. L'lnfantil B
no va tindre gairebé cap pro
blema per desfer-se del colista
en un partit on es va tornar a
demostrar que a casa és un
equip i a fora un altre ben dife
rent. Segueix instal.lat a la
zona tranquil.la.



ti esports
POVET.COM
DIVISIÓ DE PLATA 00 e

LA VEU DE BENICARLÓ
26 de gener de 2001

..,

Segan empat consecutiu del Povet
GUlLLEM SEGARRA

El Povet.Com Benicarló va
desaprofitar I'oportunitat
d'acostar-se a l'Andorra a
I'empatar en els últims
segons a casa de I'Épic
Casino, que va saber mate
rialitzar els seus contra
colps amb una gran efectivi
tat. El Povet.com va ser I'e
quip que va posar el joc i les
oportunitats, pero, com ja
va passar la darrera setma
na, I'equip va salvar els
mobles a falta de 16 segons
amb un gran gol de Manolín
des del punt de doble penal.

El gol d'Edu, va obrir
moltes possibilitats al po
sar-se el Povet.Com al da
vant, pero l'Épic Casino va
saber refer-se i va capgirar
el marcador.

En la represa de I'e:néon
tre les constants oportuni
tats deis benicarlandos es

veien frustrades per les
grans intervencions del por
ter local Arjona. Al final
Manolín va marcar el gol de
I'empat a 3.

Ara el líder continua sent
l'Andorra, que guanya (4-1)
al Casp. Els del Principat
porten 39 punts per 33 del
Povet, tercer i quart són el
Maxon i l'Albacete amb 34
punts. En paraules de I'en
trenador Fabregat "I'equip
no esta materialitzant les
oportunitats que tenim.
Els dos últims partits han
sigut un cale, dones vam
tindre infinitat d'oeasions
i a la fi, per no marcar-les,
vam empatar". Tot i aixo
aixo, Fabregat confia en
superar la crisi. "Simple
ment és una seguida i,
eom tates, s'aeaba supe
rant. Si treballem així no
hi haura problemes".

ISMAEL MATEU

ÉPIC CASINO 3
Arjona, Óscar, Piña, Edu, Jordi -cinc inicial- Luici, Juan
lu i Raúl.

POVET COM 3
Chus, Chelete, Manolín, Astillero, Fabregat -cinc inicial
Moya, Felipe i Edu.

Arbitres: Arteaga y Martínez (Girona).

Centre Excursionista Xiruca
e E. XIRUCA

C. E. X/RUCA

LA CARAMELLA
El 17 de desembre vam sor
tir a La Caramella. No sabí
em el que ens esperava.
Ningú havia fet el recorregut
abans així que, mapa i lIibre
a les mans, sortim cap al
barranc ben de matí. Hi arri
bem a un quart de nou, en
cinc minuts agafem la sen
dera que hi ha al costat de
Casa Carvallo i anem
remuntant la carena fins-

que trobem uns senyals
vermells que ens torben
una mica i fan que ens des
viem del sender uns 300
metres. Total, reculem al
mas en runes que havíem
deixat darrera i decidim
esmorzar. Ja amb la panxa
plena, continuem remun
tant la carena.

Cada vegada les vistes
són més impressionants.
Travessem un rierol i anem
a veure els Forats de La
Caramella, damunt d'unes
cingleres que fan por. Des
prés tornem a travessar el
mateix riu i ja anem pujant
com podem (vull dir: ara
m'assec, ara m'aixeco) fins
arribar al peu de la Mola

Castellona. Cal dir que
aquesta muntada fou Ilarga
i alguns ens miraren amb
mala cara. És la una de
migdia i dinem allí mateix.
Uns crits al fons del barranc
ens alerten i veiem que hi
ha porcs senglars que s'han
espantat per la nostra
presencia.

Després d'haver menjat
ens esperava el millor del
dia: la lIarga davallada per
la Roca del Migdia, un pas
foradat al mig d'un cingle i
al costat d'un gran abisme.
El desnivell era impressio
nant, d'allí anarem al ColI
de la Garrofera on la senda
es feia perdedora. Calia
anar buscant-Ia i aixo ens

produ"la una sensació es
tranya, com si ens hagués
sem perdut, pero el camí
estava i el vam trobar.

Del coll al cotxe vam arri
bar en trenta minuts i vam
pensar que malgrat el des
coneixement del camí, no
ens havia sortit gens mala
ment ja que el lIibre i el
mapa eren prou exactes.
Aixo sí, la gent estava una
mica cansada pero molt
contenta del que havia vist i
gaudit.

PROPERES
SORTIDES
El 4 de febrer (Día de l'Ar
bre) i el 25 de febrer (Sen
derisme).
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El Baix
Maestrat
participa a
la Lliga
Autonómica

BAIX MAESTRAT C. R.

El Palau d'Esports Luís
Puig de Valencia va acollir
el passat cap de setmana
el Campionat Autonomic
Absolut de Clubs en Pista
Coberta disputant-se en
primer Iloc el campionat
corresponent a la L1iga A
on I'equip femení del Baix
Maestrat Carns Ros obtin
gué la cuarta posició amb
un total de 68 punts darre
re del Playas (173 p.), Tos
sal (110 p.) i el Sitges (87
p.). L'equip el formaren
Susana L1uch, Beatriz
Sorlí, Laura Esbrí, Bea
Ferrando, Evelyn Flores,
Yaiza Zaragoza, Nuria
Ballester, Merche Ruíz i
Rosana Aragonés. Laura i
Bea van superar totes
dues la marca juvenil del
club en 60m. tanques
(10"56 i 10"89 respectiva
ment) prova en la qual hi
havia molt de nivell. Bea
triz Sorlí minva el temps de
la seua marca de 1.500
m.1. (5'31 "53) i Evelyn va
igualar el seu RC Abs.
d'alc;ada (1,45). Cal desta
car també elllanc;ament de
pes de Nuria (11,31) i el
relleu de 4x200 (Laura,
Bea, Evelyn i Susana) amb
el qual Van assolir el RC
Abs. arríb un crono de
1'57"09. :A I'endema, I'e
quip deis homes format
per Javier de la Fuente
(Txiki), Jesús Gellida, Raúl
Vallés, Joaquín Caspe,
José M3 L1uís, Alejandro
Hernández, Alex Muñoz i
Pepe Arán, s'adjudica la

plata amb 81 punts a la
categoria B, resultant
guanyador el club del Sit
ges per tan sois 14 punts
d'avantatge. Destacar que
Alejandro Hernández va
guanyar en alc;ada (1,60),
José M3 va batre el RC
asb. als 1.500m.1 amb un
registre de 4'16"02, Pepe
Arán en 400 m.1. el corres
ponent a la categoria juve
nil (1 '01 "27) i cadet en
perxa (2,20) i Jesús la
seva marca de 3.000m.1
(9'08"01).

CAMPIONAT INFANTIL
Els atletes del Baix Maes
trat Carns Ros seleccio
nats per a disputar aquest
campionat van ser en cate
goria masculina- Fran Sas
tre i en femenina Elísabet
Delshorts, Anna Delshorts
i Kalissa El Faglhoumi. EIí
sabet Delshorts es va pro
clamar campiona autono
mica de 60 m.1. amb un
excel'lent registre de 8"07
amb el qual fulmina la seva
anterior millor marca del
club d'aquesta modalitat i
a més, podría ser mínima
per al Campion'at'Nacional
Juvenil. També s'adjudica
la 23 posició en lIargada
amb un salt de 5,04 que
suposa nou RC abs. Axí

C. A. BAIX MAESTRAT CARNS Ros

mateix, Kalissa assoleix la
plata disputant la prova de
2km marxa (11 '58"3 m.p.) i
Fran iguala la marca del
club infantil en perxa
(2,00), proclamant-se tam
bé subcampió de I'espe
cialitat, i supera la seva
personal de 3.000m.l.
(10'59"9).

MITJA MARATÓ
En aquesta c1assica on
participaren al voltant de
4.300 corredors, el Baix
Maestrat Carns Ros esti
gué representat per 27
fondistes: Juan Antonio
Lores, Francisco Remoli
na (m.p.), Felipe Blázquez
(m.p.), Alberto Muñoz,
Julio Sánchez, Joaquín
Sabaté (m.p.), Leopoldo
Pueyo (m.p.), Miguel Mar
qués, Patxi Pérez, Raúl
Avila, Andrés Esbrí (m.p.),
Alfredo López (m.p.),
David Marqués, Pascual
Rodríguez, José Ferran
do, David Miravet, Vicent
Palau, Francisco Velasco,
J.Enrique Guimerá, José
Rodríguez, Pedro Queve
do, J.Manuel Galán, Ro
sana Aragonés, R.Lour
des Arenós (m.p.), Fran
cisco Maura, Christián
Fabregat i Agustín Caste
jón.

esports G
El Benicarló

es desfa
d'un debil
Maristes

GUlLLEM SEGARRA

C. H. BENICARLÓ 28
MARI5TE520
Important victoria del C.
H. Benicarló, que va
aconseguir derrotar el
Maristes de Valencia. Un
rival que va evidenciar el
seu 1I0c -antepenúltim- a
la c1asificació. L'equip
benicarlando, després
d'un empat contra el Cas
tello i una contundent
derrota la setmana pas
sada a casa del Pilar,
necessitava una victoria
per a no despenjar-se
deis 1I0cs que possibiliten
jugar el playoff d'ascens.
El comenc;ament de la pri
mera part, pareixia un
calc de la setmana passa
da, I'equip va perdre mol
tes pilotes en atac que
van permetre al Maristes
materialitzar un bon gra
pat de contracolps. A la
segona part, es va can
viar la defensa i es va
pressionar amb una 4-2,
lIavors I'equip va esdevin
dre un canvi d'actitud més
agresiu i aixo va estar
acompanyat amb una
seguida de jugades en
atac, materialitzades per
la primera Iínia i els
extrems, que va fer que el
nostre equip s'allunyara
al marcador. Tot i les bai~

xes, I'equip va presentar
una millora en el joc,
sobretot en atac, on les
precipitacions i la perdua
de pilotes era I'assignatu
ra pendent. En els darrers
minuts del partit es va
donar descans a alguns
jugadors i aquells que no
juguen molt van gaudir de
molts minuts.
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"El que més m'agrada és la forma de ser de
la gent. Estem de festa contínuament"

QUI ÉS?
Álex Jesús Sánchez Gamallo és un benicarlando

de 24 anys d'edat que treballa a una fabrica de gel a
la nostra localitat. Des de molt jove va desenvolupar
les seues grans aficions, la natació i el món de les
falles. Fa sis anys que pertany a la Junta Local Falle
ra, després d'estar quasi tota la seua vida dins de la
Falla La Barraca, primer com a falleret i després a la
comissió. Enguany compleix el seu primer període al
capdávant de la Junta Local i esta molt satisfet pel
suport de la gent.

Des de quan et va nai
xer la passió pel món de
les falles?
Ja fa 20 anys, practica
ment quan comen9ava a
caminar, els meus pares
ja em van introduir dins
de La Barraca. Suposo
que en ser el meu pare
soci fundador d'aquesta
falla ha influ'lt any rere
any.
Qué és alió que més
t'agradava per aquell
temps?
Fonamentalment els co
ets. Des de menudet
m'han agradat molt. Jo
era deis más rebelds i
Ilanyava els anomenats
borratxos, també mas
ciets i bombetes. Pero
des de fa 3 anys, quan va
morir el nostre company
de falla, Pasqual, ja no
tiro cap coet, ni eixos per
a xiquets tampoco
Creus que estas dins
d'un carrec de molta
responsabilitat i sacrifi
cat?
Sí, tens molta responsa
b!litat, principalment a
mesura que s'acosten les
festes falleres. També és
molt sacrificat, sembla
que tens dos treballs, la
f~ina de cada dia i aquest
carree. Pero si t'agrada
allo que fas sempre que-

des satisfet, encara que
dia a dia vols millorar una
mica.
Estan creixent les nos
tres falles?
Estan creixent i molt. Les
Falles de Benicarló tenen
molt de nom, ací i per tot
l'Estat espanyol. Ja són
29 anys de falles i desta
quem per coses com les
presentacions i I'ambient
nocturno
Quin és el secret d'a
quest exit?
La diferencia esta als
casals, són oberts i per a
tothom. Pots bailar, sopar.
Es crea un gran ambient
de barri a la localitat.
Continuen els proble
mes pels 1I0cs on ubicar
els rnonuments i
casals?
Cada vegada esta tot
més lligat. Els Cremats
tenen el seu Iloc prop de
la playa Constitució. L'ú
nic problema esta a El
Cad uf, pero la playa
Constitució pot ser la
seua sol.lució, encara
que aixo no és definitiu.
I problemes amb la dis
tribució del transit. ..
La Junta de Seguretat
Municipal s'encarrega
d'analitzar aquesta
circumstancia. Sempre
apostem tots per tindre
dues eixides d'ambulan
cia per a possibles pro
blemes, per aixo El Caduf
esta en Iloc complicat, ja
que és una arteria que
condueix per un costat a
I'ambulatori i per I'altre a
Vinaros. La resta crec
que esta tot prou contro
lat.
La prohibició de lIan~ar

certs coets, ha restat
interés per les desperta
es?

Crec que no, la desperfa
es una festa on es baila i
es xala pels carrers del
teu barri, amb masciets i
les músiques de les
xarangues es fa germa
nor. Recordeu que ara no
es poden Ilanyar ni borrat
xos ni bombetes, que són
perilloses.
Quina importancia té la
JLF dins de la JCF
(Junta Centra Fallera de
Valencia)?
Ens tenen en molta consi
deració, estan molt orgu
llosos de que tant Iluny de
Valencia funcionen tan bé
les falles. A més a més
sempre ens conviden a la
masc!eta de. Pirotecnia
Tomas, on anem al balcó
de l'Ajuntament.
Parlant de Pirotecnia
Tomas, són un sírnbol
de les nostres Falles.
Pirotecnia Tomas ha cres
cut com la pólvora, porten
el nom de Benicarló i de
les nostres falles més
enlla de les nostres
comarques. Sí, són un
símbol.
Hi ha seguretat en
lIan~ar coets?
Ja fa més de 4 anys que
fem cumplir la normativa
del Govern Civil que diu
que la gent deu estar a

més de 30 metres deis
coets. És a dir, si una falla
no pot complir-Io, no dis
para.
Les falles són nornés al
mes de rnar~?

Tú que eres faller saps
molt bé que no. Una falla
neix quan es crema la de
I'any anterior. Es treballen
els 365 dies de I'any per
una falla.
Qué és alió que rnés t'a
grada de Benicarló?
La gent i la seua forma de
ser. Som molt sociables i
festers. També m'agraden
les nostres festes, Sant
Antoni, Falles, Sant Gre
gori, Festes Patronals ...
A Benicarló estem de
festa contínuament.
Que és alió que trobes
més negatiu del teu
poble?
Sóc una persona que vaig
molt a la meua, no em
preocupo d'aquestes
coses, no m'agrada veure
els aspectes negatius.
Encara que es podria
millorar la distribució del
transit rodat a Benicarló.
A qui creus que hern
d'entrevistar?
Crec que a Raül Gallén,
l'anterior president de la
JLF. EII ha treballat molt,
per i per a les falles.
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