
(11 monuments)

de totes
,
es...

I la
millor

falla

alguna d'aquestes
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JAIME MUNDO

Alcalde de Benicarló

Crida de I'alcalde

Arribats novament a les nostres estima
des testes talleres, en les que participen
tots els ve"ins i nombrosos visitants de la
nostra ciutat, pareix necessari establir
unes normes de comportament i recordar
ne unes altres per a que els actes es
desenvolupen amb tot el seu esplendor i
amb la deguda convivencia entre tots(...).

L'equilibri entre la testa i el respecta al
descans nocturn necessita de la col.labo
ració de tots i el respecte a les més ele
mentals normes de convivencia.

Espero que I'obseryació de les normes
servisca per donar relleu a les nostres tes
tes i que puguem gaudir d'aquestes.

•••••••••••••••• •••
Al nou servei de Premsa de l'Ajuntament.
Informació útil, efectiva i rapida (via e-mail).
Només tenim un dubte. Rebra LA VEU les
notes de premsa que es generen des de la
regidoria d'Esports. Temps al temps...

•• •••••••••••••••••
Per a la gent que no esta respectant els des-
cans de la resta a I'hora de tirar petards. I no
ens referim als xiquets i xiquetes, sinó a
alguns adults que no aprenen. Un d'ells,
regidor del PP...

Enllar;; a la xarx~ internet:
hUp:IIwww.be.".carlo.org

hUp:llwww.vmaros.net
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ISMAEL MATEU

FESTA ALS CASALS
Una vegada finalitzada la cavalcada, la festa va conti
nuar als onze casals de les falles benicarlandes. Els
sopars de germanor entre els socis són ja un ritual que
mai no pot faltar en aquestes jornades falleres. Pero els
més joves, i tots aquelles a qui el seu cos li ho va per
metre, van continuar la marxa fins a altes hores de la
matinada, ja que des de les 12 de la nit, a la Playa del
Mercal, es va celebrar el 'Ball del Ninot', un ball popular
amb Duo AquareHa de Benicarló, on la gent va conti
nuar gaudint amb el bon ambient d'aquestes grans nits,
i sense desprendre's de les seues disfresses. I la festa
només ha comenyat!

Més de mil falleres i fallers de les
11 comissions van donar Ilum i
color a la Cavalcada del Ninot de
2001. L'espectacular cercavila
benicarlanda va transitar per les
principals arteries de la ciutat Els
carrers Pius XII, playa Constitució,
Ferreres Bretó, Joan Caries I i
Crist del Mar van ser els punts de
trobada deis moments més espec
taculars de la nit

El rosari de disfresses es va
fer etern davant deis aplaudiments
deis prop de 8.000 benicarlandos
que omplien les voreres deis

carrers que formaven el recorregut de la Cavalcada del
Ninot El color els van anar passejant, una a una, les
onze falles de Benicarló, totes elles disfressades segons
les crítiques que presenten als seus monuments fallers.

ELS CREMATSI La més jove de les falles. Van tindre
els Barrufets com a principal argument

LA BARRACA/ El vestit tradicional valencia conegut
com 'Saraguets'.

EL CADUFI Romans.
Els més joves li van donar marxa al cos amb el popu

lar Ball del Ninot

tema de la setmana •

ISMAEL MATEU

amb l'Orfrena de les Flors i
dilluns, el dia de Sant
Josep i la Crema, les falles
ja van viure el seu moment
intens amb I'entrega deis
premiso La resolució del
jurat qualificador de la
Junta Central Fallera de
Valencia va ser al pavelló
poliesportiu, el qual es va
omplir a sobreeixir amb
unes 1.500 persones.

'AClE
va estar

presidit per
Izaskun Maura,
Jaime Mundo,
José Joaquín
Bautista i Jesús
Sánchez
Gamallo.

B
' IV'

,: .'~ . E¿ ~~r;~, ·L·

PREMIS
Per a tots

els gustos

LA VEU DE BENICARLÓ
16 de mary de 2001

ISMAEL MATEU

Un any més les Falles han
arribat a Benicarló. Des del
passat divendres, quan des
del balcó de l'Ajuntament
es feia la tradicional 'Crida',
passant per la Cavalcada
del Ninot del passat dissab
te, el poble ja viu I'olor a foc
¡pólvora i el sentiment faller
de germanor.

El passat dimarts per la
nit, les 11 comissions fal
leres van comenyar a pIan
tar els monuments i I'am
bient festiu regna des d'a-'
leshores.

Novament, s'espera que
en aqusta setmana fallera
ens visiten milers i milers
de persones arribades de
les comarques properes,
tant de les de Castelló com
de les del sud de Tarrago
na, així com gent arribada
des d'Aragó i Barcelona.

Quan encara queden els
dies més forts, avui diven
dres, dissabte, diumenge
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,ercat Vell

FALLES SEGURES
El regidor de Governació, José Antonio
Redorat, i el Cap de la Policia Local,
Agustín Parra, van presentar el disposi
tiu de seguretat per a les Falles, Fins a
la matinada del dia 20 un total de 44
persones vigilaran la ciutat.

LA VEU DE BENICARLÓ
16 de mar9 de 2001

1,
'if' _ > ,

~~~;~~~:=;~~~~fu~;~~~
da pels alumnes del Centre Ocupacional i el
Centre de Dia 'El Maestrat', Jaime Mundo,
alcalde, i Francisco Reverter, director general
de discapacitats, van ser presents.

L ~
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VESPRADA
Per la vesprada vam anar
fins a la desembocadura
del Part de Peníscola on
ens vam fer una foto, i
després passejant pel
poble van anar a visitar el
castell, on vam pujar dalt
de tot on vivia el Papa
Luna. Vam passar-ho molt
bé jugant i corrent.

són com el carnet de iden
titat del pardalet.

Finalment vam fer un
passeig per la marjal per
coneixer millor el Prat de
Peníscola, vam veure les
xarxes xineses on captu
ren els pardalets per ane
llar-los posteriorment,
vam passar per la sequia
Templera i vam arribar fins
al comen9ament de la
Reial.

A les 12.00 vam pujar a
visitar el Museu del mar,
que es troba a prop del
castell. Allí hi havia restes
que s'havien trobat a la
mar, també tres peixeres i
una tele per passar víde
os. Després vam baixar al
L1ac on vam dinar i vam
jugar durant gairebé una
hora.

societat O

C. P MESTRE F. CATALAN

ment, amb els fulls que
ens va repartir, vam exa
minar dos pardalets: el
rossinyol bord i el teixidor.
Els vam mesurar I'ala i la
cua; després amb una
balan9a els vam pesar i
vam fer una xicoteta des
cripció. També ens va
explicar per a que servien
les anelletes que es
posen a les potes, que

XCURSIÓ
de tots

els alumnes de
tercer a sisé

pardals". Després de
I'entretinguda explicació,
vam esmorzar i seguida-

ADRIA OCTAVIO SENAR

Ir,) E·(tTRC 1=
~ m b '¡;'XW U¿: ,,~= lli. ~

A PENISCOLA
Educativa excursió

El dia 23 de febrer de
2001, els alumnes del ter
cer cicle d'educació
primaria del col.legi Mes
tre Francesc Catalán vam
fer una excursió a Penís
cola.

A les 9.15 del matí vam
sortir els de sise, després
ho van fer els companys
de cinque, amb el mi
crobús i que ens va deixar
a la marjal del Prat de
Peníscola.

Primer I'home de la
marjal, quan estaven tots
junts, ens va explicar que
era aquell Prat, ens va dir
que "fa milions d'anys hi
havia glaciacions, pero
quan la calor les va fon~

dre, es va produir que hi
haguera aigua per baix
del nivell de la mar i amb
I'ajuda de les pedres
que tirava la rambla
d'Alcalil es va produir
un lIacuna on es diposi
taren peixos i nius de

r--------------------------------
q 11too ....

.\W..... ' M.~.. ¡bl illí
\~ "__ ..J~/4 ,

ISMAEL MATEU

Més ambulancies
Sol.icitud a Zaplana

El PSPV i els sindicats UGT i CCOO han demanat al
president del País Valencia, Eduardo Zaplana, que
explique la carencia de recursos sanitaris que pateix
I'Area de Salut 01. El Consell d'aqúesta area no. dóna
les explicacions suficients, ja que élsseguren que les
carencies es manifesten, especialment, en la faita
d'ambulancies que fan que els serveis d'urgencies tri
guen massa, segons informa Ismael Mateu.L . ~
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d'aquesta ciu1
dor d'Obres i
Marzal, el ~~
cia, o el reglQ,ll
nació, sr. Rtl

s'han lIuH. ~
proposit nom
proporció am~

vell circulatori
des de fa any!
ponsables dI
ment, no són I

fer una cosa
com utilitzar
comú per a se
carrer? Més '
se'n dedicarer
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Primer, no ogofeu el
coi"xe per o resH

una d'aquestes parts del
carrer (la que mostrem a
la foto), no és pot entrar
de cap de les maneres, si
fem cas de la senyalitza
ció. Per una raó molt sim
ple, només hi ha accés
per on esta la direcció
prohibida. La part de dalt
d'aquest carrer no té
accés de cap mena, a no
ser que els· vehicles els
porten amb helicopter o
els vehicles hi circulen
marxa enrera.

No sé qui té la com
petencia senyalitzadora

Si entres en un eMol,
beu amo modero.ció

Vaig a donar-vos uns
quonts ccnsetl per (l

pOSSÜí" unes banes
falles

r no intentes vare (Om cremen
tates les faJles, ¡ menys si es

t-----.::::----:::::'--1Itas begutU------......,.....-...,\IIIIt""'1

laveudebenicarlo@eresmas.com 696.85.08.41 964.47.56.98 Casa
E-MAIL (INTERNET) TELtFON FAX ADREyA

Papa Luna pel carrer de ,
Mercadona amb el carrer
Valencia en sentit de
pujada, continuant, i ací
bé la sorpresa, amb un
senyal de direcció prohi
bida a I'altra banda del
carrero Un pot pensar,
encara que no té massa
sentit, que un carrer de
direcció única, tinga un
tros del carrer en un sen- .
tit i un altre tros en sentit
contrari, tal com sona,
enfrontats.

Pero, el que no ja no té
ni cap ni peus, és que a

•••••••••••••

Xavier Burriel

TOUTO

tura, el Gran Hermano i,
fins i tot, el Cine de Barrio
del Parada, pels tubs
d'escap trucats, els ver
tiginosos avanyaments,
espectaculars a
tropellaments de vianants
i soroll, molt de soroll,
celestial soroll. M'han
absorbit tant les curses
urbanes que quan I'Án
gels m'anuncia que se
n'anava amb un venedor
d'enciclopedies, isqué a
la terrassa a fumar. Per a
celebrar-ho.

Entendreu el meu pati
ment per si I'autoritat
competent, sempre
arbitraria i protectora de
les bones costums que
imposa la moral, intentés
prendre mesures per a
finalitzar amb aquest circ
del motor local. Pero com
ací ningú diu res, he aca
bat per capissar la filoso
fia de nostre Ajuntament:
els nadadors no tenen
una piscina? Dones els
amants del motor bé ens
mereixem un circuit. Ara
bé, els insípids lIepafils
que pretenguen fer la
migdiada que es muden a
la basseta i els que inten
ten dormir per les nits que
es prenguen una capsa
de valiums, perque com
diu la canyó i la passivitat
municipal: "show must
900n".

BURRERA
SENYALlTZADORAI
La mostra més palpable
del que indico la tenim al
carrer recientment obert,
que enllaya I'avinguda

EL CÓMIC SETMANALI
De Falles

MOTOR!
Mai m'havien atret I'aten
ció els anomenats es
ports del motor. Ni 000

han ni Schumacher, ni
Crivillé ni Carlos Sainz.
Confesso públicament
haver sigut de I'opinió
deis que afirmen que"
guanya sempre I'equip i el
pilot que més mitjans i
diners reben d'una deter
minada marca comercial.
Vivia en I'error i sortosa
ment l'Avinguda Catalun
ya m'ha fet entrar en raó.

Finalitzat el trasllat a
una nova llar, relativa
ment prop del pare de
bombers, la meua parella
i la seua sana mentalitat

"d'informatiu de la CNN,
exiliaren el meu tabac a la
balconada. Aquest fet,
primer molestia i conces
sió a la moralitat ianqui,
se m'ha tornat emoció,
curses a tot gas i velocitat
sense límit. Devore els
Ducados mentre contem
ple encegat com humils
vespinets quinzeanyers
sobrepassen totpodero
ses kawasakis i modestos
R5 deixen bocabadats a
benestants conductors
d'Audis, Volvos i Merce
des. He reemplayat la lec-

• centrals

-
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:Major, 46)

Dissabte 17
. 19.45 i 22.30

El Regio esta tancat per
falle:s. En camii al J. J.
Cinema de Vinaros es
pot veure:

NÁUFRAGO
. Divendres 16

22.30

P·ista del
Casal

Les brigades municipals
de I'Ajuntament han co
menyat les obres de
millora de la pista polies
portiva i de recreació
situada darrere del Casal
Municipal, a I'encreau
ment deis carrers Sants
Francesc, la Paz i Ma
drid. Aquesta setmaria ha
finalitzat la instal.lació del
nou tancat de la pista,
que comptara a partir
d'ara amb tres entrades.

Dijous 22
A. Badenes (Major, 46)
Divendres 23
A. Carceller (Iecla, 39)

ASSUMPTEI Camps de treball per a joves en Kenia.
ORGANITZAI AII Africa Youth and Volunteer Deve
lopment Co. Ud. DATA/12 al 30 abril; 12··30 juny; 12
30 agost I 5-23 desembre. Inscripcions al menys un
mes abans de I'escomenyament de cada camp de tre
ball NOTESI Bases: Germania;
apex@africaonline.co.ke; Telefon Jove 900502020

ASSUMPTEI 111 Concurs Pop Rock Vila d'Almussa
fes. ORGANITZAI Ajuntament d'Almussafes. DATAI
Presentar les Inscripcions abans del 23 de mary.
NOTESI Bases: Germania de Joves; Centre d'lnfor
mació Juvenil d'Almussafes, www.almussafes.org
cij.almussafes@ayuntamiento.m400.gva.es

LA GERMANIA
T'INFORMA

Dimarts 20
J. Cid (Sant Joan, 33)
Dime~r~s 21
F. Santos (Major, 1)

ASSUMPTEI Curs d'iniciacio a I'idioma alemany per a
responsables i col.laboradors d'entitats juvenils.
ORGANITZAI Internationaler Jugendaustausch und
Besucherdienst Deutschland (IJAB). DATAI 21 d'abril
a 19 de maigo NOTESI Més informació: Direcció
General de la Joventut de les IIles Balears http://info
jove.caib.es restelrich@dgjovent.caib.es

Si aneu (l peu, compte
ambels coets n

Diumenge 18
M:I:'~brer (Benavente, 5)

.' DilJuns 19
mavente, 5) '. M. Febrer (Navarra, 12).

, ¡ ( 1 \

I Municipal, Sant Francesc, 95 Benicarló
CIUTAT

Germania de Joves 'El Puig'
Ferreres Bretó, 7-2

12580 Benicarló BAIX MAESTRAT

Diumenge 18
17.00, 19.45 i 22.30

Dilluns 19
19.45 i 22.30

•••••••••••••••••••••••
lat, el regi
serveis, sr.
) de la Poli
irde Gover
dorat, pero
Irnany des
és va en
) el desga-
que patim

>. Srs. Res
3 l'Ajunta
capayos de
tan simple

el sentit
nyalitzar un
lIaldria que
I a una altra

cosa. Fiquent-s'hi d'acord
i canvien la senyalització,
o a veure si per la seua
burreria (amb tota I'esti
ma del món), provoquen
algun· accident inne
cessari. Si aixo tan sim
ple, no són capayos de
fer-ho, més valdria que
es dedicaren a una altra
cosa.

O voldran que la gent
acabe batejant aquell
barri com, "el barrí de la
marxa enrera".

UN CIUTAoA o'APEU

UN CIUTAOA O'APEU
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ECOLOGIAI
Pares o indústries eóliques?

LA VEU DE BENICARLÓ
16 de mary de 2001

Pere Bausa
Arlandes

---

L'energia eólica ha
passat de 0,2 me
gawats (Mw) en

1985, a 2235 Mw al 2000
a ¡'estat espanyol. És la
tercera potencia eólica
del món, darrere d'Ale
manya i Estats Units. La
major central eólica del
món és a Higueruela
(Albacete) amb 169 aero
generadors. Aquests mo
lins són torres me
tal.liques d'uns 55 metres
d'altura i unes pales de
44 metres de longitud que
transformen I'energia de!
vent en electricitat.
. A I'estat espanyol com
atota la Unió Europea, es
pretén reduir les emis
sions de dióxid de carbo
ni, responsable del canvi
c1imatic, concretant-se
amb el Pla de Foment de
les Energies Renovables
aplicable del 2000-201"0.
Figuren subvencions i
incentius fiscals per a les
centrals eóliques així com
una garantia de compra
per les electriques del
quilowat-hora eólic pro
dun, a un preu superior al
d'origen nuclear o termic.
És pretén que I'energia

< eólica, junt amb les altres
renovables, representi al
2010 el 12 % de I'electri
citat prodüida quan ara
és el 6 %. Ayó ha afavo
rit la aparició gran quanti
tat d'empreses, que volen
utilitzar les zones amb
miUors vents, les carenes
de les muntanyes, explo
tar-les durant aquests
anys i quant s'acaben les
subvencions o els preus
primats, ja en parlarem.
Es creu.que tipus d'ener-

: gia podra madurar tec
nológicament fent-se
competitiva amb les fonts
tradicionals. 8'han elabo
rat plans eólics per a

'ESTAT
espanyol

és la tercera
potencia eólica
de tot el món.
Sorprenent.

regular la implantació d'a
questes centrals.

El pla eólic catala pre
tenia instal'lar una poten
cia total de 2000 mega
wats (Mw). Moltes cen
trals anaven a les serres
tarragonines, com el
Montsant o Cavalls que
són espais d'interes natu
ral (PEIN), futurs parcs
naturats. La gent de les
Terres de l'Ebre s'oposa a
I'alteració deis perfils de
les seves serres em
blematiques, per suposar
una perdua de qualitat
paisatgística i una degra
dació del seu potencial
turístico Més de dues-cen
tes mil persones es mani
festaren a Barcelona el
25 de febrer darrer contra
aquest pla eólic que ha

LA VEU

estat retirat fa uns dies
pel Parlament catala.

Al País Valencia la
Generalitat elabora un pla
general al 1997. Ayó
genera grans expectati
ves de negoci i moltes
empreses anaren als
pobles de zones propí
cies, com als Ports de
Morella, establint acords
amb ajuntaments i parti
culars garantint-Ios su
mes de més de dues-cen
tes mil pessetes per molí i
any. A finals del 2000 s'a
prova el Pla Eólic Valen
cia reduint-se molt les
zones aptes, el 17,5 %
del territori valencia.
Concreta 15 zones, 131
municipis afectats, una
potencia de 1700 Mw i
2750 aerogeneradors.
o.uedaven exclosos es
pais naturals amb qualse
vol figura de protecció,
arees boscoses amb
especies reUevant, corre
dors ambientals i espais
significatius. No s'utilitza
va com a criteri únic el
valor paisatgístic peró. Hi
ha 6 zones aptes a les
comarques de nord de
CasteUó. El terme de
Morella ha quedat exclós,

la qual cosa ha provocat
la protesta de I'ajunta
ment i ve'ins que veien en
aquestes centrals una
font d'ingressos per a la
seva deprimida economia

Totes les accions
humanes i així les tecno
logies tenen un impacte,
molt més si s'empren de
forma massiva i pensant
en el curt termini. Caldria
que foren ubicades en
Uocs adients, amb poc
impacte visual, sense
perill per a les aus i dis
senyades amb la intenció
de perdurar, i participant
els municipis amb les
empreses privades en la
seva explotació.

No seran la solució
económica per a les
comarques de I'interior
necessitades d'un nou
model de desenvolupa
ment, possiblement basat
en un turisme respectuós
amb la natura i uns pro
ductes agrícoles í rama
ders de qualitat.

El consum electric
valencia pujara un 50%
d'ara fins al 2010. Per a
satisfer la demanda s'in
crementara I'energía eóli
ca peró encara més la
térmica de gas, per la
qual cosa es volen cons
truir tres centrals noves.
Així doncs I'energia eólica
sois ajudara a cobrir I'in
crement de consum, no
substituira a cap antiga
central, i així les emis
sions de dióxid de carboni
augmentaran.

I despres de tot el que
hem dit, com designarem
als conjunts d'aerogene
radors, parcs eólics, amb
les connotacions me
diambientals positives
que té, o centrals eóli
ques, veritables fabriques
d'electricitat?

--
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ALAMBOR
Fotografia

cultura G

REDACCJÓ

ALAMBOR

ALAMBOR

L'Associació Cultural Alam
bor per raons tecniques ha
decidit ampliar el termini
d'obres al VII Concurs
Fotografic, aquest premi té
com objectiu posar en
relleu la problematica de
les actuales relacions entre
el medi ambient natural i la
societat.

El nostre desig és poten
ciar I'expressió artística
fotografica com a instru
ment sensibilitzador del
canvi de consciencia socio
cultural necessari per a la
resolució solidaria deis pro
blemes globals, des de I'es
cala local i comarcal.

Ens agradaria que una
foto, adjectivada ambiental
ment -o socialment, per
descomptat- fóra, no única
ment bella, harmónica o
impactant, sinó que aporta
ra, també, alguna dada,
reflexió o relació alternativa
per a la resolució deis pro-

blerries que evidencie. No
volem, amb aquests límits,
entrebancar, de cap mane··
ra, la lIibertat artística, sinó
que esperem que siga un

ERMINI:
Dimecres

16 de maig

repte a combatre, més si és
possible, en favor d'una
creativitat aplicada (tan
necessaria avui) per a la
millora del nostre entorno

PREMIS
El primer premi és de
35.000 pessetes, el segon,
de 25.000 i el tercer, de
15.000. A més, hi ha 5
acessits de 5.000 pessetes
i un premi del jurat popular
(25.000 pessetes).

L'empresaJulio Paulo
S.L ha comenyat aquesta
setmana les obres de
millora i restauració de la
fayana de I'auditori muni
cipal de Benicarló, amb
un pressupuest de més
de 9 milions de pessetes.

Les obres serviran per
rehabilitar la fa<;ana, que
actualment es troba molt
deteriorada i atorga mala
imatge. L'empresa can
viara les finestres, actual-

o ment de fusta, per unes
amb doble vidre i insono
ritzades, netejara la pe
dra de I'edifici i pintara la
fayana.

El termini d'execució
de les obres és de només
un mes. El regidor de
Cultura, Francisco Flos,
ha comentat que es trac
ta de la darrera fase de
reparació d'aquest local,
"ja que calia adequar el
seu exterior".

De moment, doncs,
continuen les obres de
millora de I'auditori.

r--------------------------------

Turisme a la xarxa
María Teresa Traver

La regidoria de Turisme ha ob~rt una pagina web a
internet. Ja es pot consultar i es pot obtindre informa
ció turística. La web esta allotjada a la pagina oficial del
consistori benicarlando. La direcció és la següent:
www.ajuntamentdebenicarlo.o·rg, :en la secció de guia
turística. Els visitants podran consultar la informació en t. .. ' J '0'
sis idiomes: ca~ala, castella, ~nglés, alemany, francés i \ ::J , \.. ", . .fJ "
gallec. es seCClons, segons mforma Ismael Mateu. . \. .~, " '\'). !".iia , ~,L ~

--
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ció Comarcal d'Empresaris
del Moble del Baix Maes
trat, Juan Manuel Urquizu,
valora molt positivament
les xifres de I'Associació
Nacional de Fabricants i
Exportadors de Mobles
d'Espanya, "El balan~ de
2000, que es tancara en
les porperes setmanes,
augura bones expectati
ves per al present exerci
ci, on s'espera que el
sector del moble a la nos
tra comarca seguisca
expandint-se", diu a LA
VEU.

moble espanyol amb un
volum de compres de
26,484 milions en el perío
de referit; xifra que suposa
un increment del 18,88%.
Per la seua banda, Ale
manya, amb un volum d'im
portació de moble espanyol
per valor de, 21,831 milions
-un 13,41 % més que en el
mateix període de 1999-,
es consolida en el tercer
1I0c del ranquing, seguit del
Regne Unit (12,668
milions) i Estats Units
(9,137 milions),

El secretari de l'Associa-

RANCA,
Portugal,

Alemanya,
Regne Unit i
Estats Units
reben els
nostres mobles.

les de mobles, L'Associació
Comarcal d'Empresaris del
Moble del Baix Maestrat
centra una part important
de les exportacions de
moble a I'estranger,

Portugal es manté com a
segon país consumidor de

A. E. M. B. M.

Franya, Portugal, Aleman
,ya, Regne Unít i Estats
Units segueixen al capda-

. vant de les principals desti
nacions de les nostres
exportacions de mobiliari,
especialment del País Va
lencia,

El mercat francés ha
importat moble espanyol
entre gener i setembre de
2000 per valor de 42,657
milions, xifra que represen
ta un increment del 13,41 %
amb respecte al mateix
període de I'any anterio~, i
que referma a aquesLpaís
en la primera posició del
ranquing de pa'isos destí de
les exportacions espanyo-

Josep M.
San Abdon

~TEATREI
,Va fallar el guió

E
l teatre és un espedade pero
quan a I'espectacle li falla la

r - part literaria, I'espectacle nor-
malment se'n ressent, aixo és el que
li passa a I'obra "¿Por qué los hom
bres",?" que ens explica les diferem
cies que separen els homes de les
dones amb un text pie de topics -sí
topics, dic responen a la pregunta del
programa de ma- que no dóna més
que per a un monoleg de deu minuts
del "Club de la comedia", tot i que hi
ha algun recurs encertat.

Tot i aixo de vegades la frontera
entre I'amateur i el professional es fa
invisible, els tres actors de I'obra no
'tenen res a envejar a qualsevol actor
professional, Eva Valls esta perfecta

en el seu paper de xiqueta, un paper
difícil d'interpretar i que I'actriu el fa
molt creIble, Rafa Sánchez i E1isa
beth Pérez estan també molt encer
tats representant I'estereotip de I'ho
me i la dona, malgrat que són molt
joves i aquesta historia escauria
millor a actors que estigueren al vol
tant deis quaranta anys,

Pel que fa a I'espai escénic el
recurs als funcionals cubs ha estat
tot un encert, fugint d'aquesta mane
ra del decorat naturalista que quan
no se tenen molts recursos econo
mics queda excessivament pobre,

Per acabar i com a amants del
teatre hem de felicitar I'aparició d'una
nova companyia de teatre, el desit-

gem que tinguen continu'ltat i que en
succes~ius muntatges trien obres
més ambicioses, perqué tenen talent
i qualitat artística,

FITXA TECNICA
¿Por qué los hombres no escu
chan y las mujeres no entienden
los mapas?,
Companyia: Diabolus Teatre,
Interprets: Eva Valls, Rafa Sán
c~ez i Elisabeth Pérez, Músics:
Sergi Trenzano i Leo Tejedor.
Direcció: Rafa Sánchez,
Auditori Municipal de Benicarló
9- 111- 2001.
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DE DIUMENGE A DIUMENGEI
El Benicarló es distancia de tots

Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

Pepe Ximo, que la idea
és de bades i, modestia a
part, interessant. Posats
a dir bajanedes també se
m'acut que tots els beni
carlandos podríem fer a
les entrades de casa una
mascleta individual a una
hora determinada i d'una
duració determinada,
també quedaria d'allo
més bé; imagine's vosté
els xiquets, la dona, els
sogres, els ve"lns, tots ple
gadets, en sentir un sen
ya!, disparant tata mena
d'artilugis pirotecnics. Tot
Benicarló seria, encara
més que ara, un gran
soroll i un encisador per
fum de pólvora. Les famí
lies més humils que no es
pogueren pagar el neces
sari material pirotecnic
podrien ser obsequiades
per I'ajuntament amb uns
quants pots de fesols que
des del punt de vista
auditiu farien els mateix
efecte que els coets i els
petards. Una altra cosa
seria, no cal dir-ho, el
tema del perfumo

Vinga, ja n'hi ha prou
de dir pollades. Xale-se'n
bona cosa.

esports ti

vegada més blavencia
nes. Quin goig, quina
manera de xalar! En
guany no em penso per
dre res. De moment ja he
parlat amb un fuster de
total confians:a per tal
d'encarregar-li la cons
trucció d'un decorat de
barraca valenciano-beni
carlanda (perdone la
redundancia), amb fines
tres i creveta i tot, que
penso posar a la porta de
casa. Ja sé que en tata la
finca no viu cap fallera ni
majar ni de les altres, ni
tan sois cap madrina del
casal o de I'estandarte,
pero em fa molt de goig
poder-me sentir valencia
net tots els dies quan vaig
i vinc deis actes fallers.
És más, des d'ad vull
suggerir, demanar, que
tots els que ens sentim
essencialment valencians
posem a les portes de
casa nostra un decorat de
barraqueta valenciana.
Tot plegat quedaria d'allo
más kitch i sortiríem al
guiness deis records: el
poble amb más decorats
de barraquetes valencia
nes a les portes de casa
del món. Apunta-t'ho,

'ANY
vinent

tornara el
classic partit
comarcal amb
el Vinarós.

seria d'estranyar que les
coses es quedaren tal i
com estan- I'any vinent
tornaria el c1assic deis
c1assics comarcal, el
Vinaros-Benicarló. Els de
la ciutat deis presumptes
Ilagostins van sortir escal
dats del seu partit a casa
contra I'Alacant (0-3) i ja
ocupen una de les places
que dóna legítim dret a
descendir a Regional Pre
ferent. Toquem fusta.

Diumenge vinent no hi
ha Iliga. I sap vosté per
que, pacient lector? Sí,
efectivament, no hi ha jor
nada perque són les
falles, les nostres falles,
les falles de Villacadúfia,
les nostres falles de Car
xofilandia, les nostres
falles valencianes i cada

El Benicarló, senyor
sobira del Grup Nord de
la Primera Categoria
Regional Valenciana de
Futbol, va tornar a exercir
el seu magisteri i va acon
seguir una ajustada victo
ria al camp de l'Orpesa (O
-1). Aquest triomf, unit a
les merescudes (moral
ment merescudes vull dir)
derrotes del Catí i el Sant
Mateu, posa els deixebles
de Xoco i De la Haba en
clara franquícia de cara a
I'esprint final. Vaja, que
penso que ja esta tot dat i
beneH i que santmate
vans i catinencs farien bé
de comens:ar a planificar
la propera campanya sa
bent que no tindran un
rival de la nostra catego
ria.

Una vegada més va
ser I'aguerrit Franc Martí
nez I'encarregat de treu
re'ns les faves d'olla i
decantar el marcador ~

favor nostre. I pensar que
aquest bon jan s'ha pas
sat més de dues setma
nes assegut a la banque
ta! En fi, deixem-ho córrer
tot.

Si a hores d'ara s'aca
bara el campionat -no

L . ~

-

~-------------------------------AT. ONDENSE 6 AT. ONDENSE 2
C. F. BENIHORT 1 C. F. BENIHORT 'A' 1
Primera regional cadet Primera regional infantil
Un altre partit important contra Gran ensupegada de I'infantil a
un rival directe en la lIuita per La Cosa i pas enrera en les
la la permanencia i, de nou, va aspiracions per aconseguir el
ser derrotat. Quan no falla una títol. Tot i aix6, encara es
cosa, falla I'altra. No es pot manté el liderat amb un sol
intentar res. Que acabe d'una punt de diferencia respecte el
vegada la temporada! Club La Vall.

·ti Il ••·.%$ ..

C-:-F:'SENIH-ORT 'B,;",r---'

POLíGONO R. 2
Segona regional infantil
L'equip castellonenc va de..,
mostrar per que és a la part
alta de la classificació, si bé va
tenir més problemes deis -pre
vistos contra un Infantil B mer
mat, que hagués pogut endur
se el partit.
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ANDBOL

DERROTA
A CASA

Primera part
per oblidar

ISMAEL MATEU

GUlLLEM SEGARRA

Derrota dura per a les aspi
racions del C.H. Benicarló
de cara al playoff. El partit

N LA
primera

part del Quart va
ter el que va
voler amb el
Club Handbol
Benicarló

va oferir dues cares total
ment diferents. En la pri
mera part, els benicarlan
dos van desaparéixer del
camp i el Quart va fer el
que va voler. La defensa
feia aigües per tot arreu i
els visitants ho van aprofi
tar amb innombrables
lIan9aments exteriors. Al
descans la diferencia era
de 6 gols. La segona part,
va ser molt diferent, el
Benicarló, va apretar en
defensa i els lIan9aments
del Quartja no van succeir
se. L'equip es va possar a
3 gols, pero ja no quedava
més temps.

C. H. BENICARLÓ 19
Miguel Puerto, Jordi Figueras (2), Alexandar Jovic,
Guillermo (2), Fede (3), Vicente Castell (1), Esteban 
equip inicial-, Míchel, Cristian Pellicer (3), Alberto (3),
Ismael Pérez (5) i Enrique Bayarri.

C. H. QUART 23
Alvaro Sánchez, Julián Díaz (2), Daniel Marco (1),
Iván López (8), Pedro Canales (2), Diego, José L.
Ortega (7) -equip inicial-, Cabañero (2), José Moreno,

Iván Martínez i Rafael Juan (1).

L ~

r---------------------,

MONCADA 61
C. B. BlÓ 29

C. RlllO 72 I
RIU SUBTERRANI 83 TlI

llJl
~I

I

I MELlANA 67
I C. MAllOMS 73

I
I SAGRAT COR 47
I L1M. BELTRÁN 44

; AIX M l:::STRA'¡

JOCS
ESPORTIUS

OK
C. A. B. M. C. R.

JOCS ESPORTIUS
En aquest control van parti
cipar els atletes del Baix
Maestrat Carns Ros en
categoria infantil:

Elísabeth Delshorts (150
mil i lIargada), Anna Dels
horts (150 mil), Kalisa El
Faghloumi (3.000 mil), Héc
tor Hernández (3.000 mil) i
Fran Sastre (aI9ada). Cal
destacar a Elísabeth per

dominar en les dues proves
i a Kalisa qui s'adjudica la
2a posició, trobant-se esta
atleta precisament aquest
cap de setmana a Vallado
lid, disputant el Campionat
d'Espanya Infantil de Camp
a Través.

XX CROSS
DE lES VAllS
Cross Internacional que

compta amb una participa
ció entorn als 800 atletes,
deis quals 50 disputaren la
prova aleví femenina, on
Andrea Salvador obtingué
la 12a posició.

MITJA MARATÓ
DE MONCADA
L'esdeveniment va rebre al
voltant de 500 corredors,
deis quals Emilio Lacruz...

_J
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CLUll MABEL

ca Domingo, les quals van
estrenar el medaller acon
seguint la medalla d'or i el
primer trofeu.

És, sense cap mena de
dubte, un bon comenc;a
ment per a aquesta tempo
rada que s'enceta plena de
competicions. La propera
cita és a Valencia al Torneig
de Falles.

- it~"uRADA

MABEL
Primers éxits

d'enguany
CLUB MABEL

Comenc;a la temporada de
competició individual amb
el torneig amistós organit
zat pel C. Tramuntan¡;¡ de
Castelló on es van. donar
cita 8 clubs del País Valen
cia. El Mabel es va endur
només dues gimnastes ale
vins: María Beltrán i Rebe-

CÓPIES DIGITALS DE FORMAT MENUT I DE PLÁNOLS
AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE L'1 % AL 400%

CÓPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

Lectures recorTllanades
Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLO Tel.: 964475698

COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

GREVOL

COPIES COLOR

LASER DIGITAL

C. A. BAIX MAESTAT CARNS Ros

:.. i Juan A. Lores ocuparen
un lIoc entre els 75 primers
classificats.

CURSA DE
MUNTANYA
En la sisena edició d'a
questa dura prova celebra
da a la Vall del Congost,
completaren el recorregut
de 28 Kms (considerat com
circuit tecnic amb un 75%

de senda) els fondistes
veterans Domingo Bayarri
(3h25'00"), ciassificat I'on
ze de la seva categoria, i
Josep Comí (3h 45' 30").
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"No tinc el carnet del PSPV perque no
fa que un siga millar en la seua feina"
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carló com cal? Qué en
penses?
Si, pero en las infraestruc
tures basiques es treballa
molr a poc a poco
Qué és alió que més t'a
grada de la teua ciutat?
La seua gen1.
Qué és alió que menys
t'agrada, quines coses
canviaries o millora
ries?
No m'agrada canviar co
ses, pero sí millorarles.
Segueixo pensant que I'e
quip de govern del PP
hauria de ser valent í
apostar per una playa
Constitució que estiguera
d'acord amb allo que
demana la ciuta1.
Defineix:
Jaime Mundol Tranquil
Tere Burguillo/lnquieta
X. Rodríguez! Decidít
J. Palanquesl Mestre
El Dissabtel Casa meua
LA VEUI L'altra mirada
A qui creus que hem
d'entrevistar?
Hi ha molta gent interes
sant a Benicarló a la qual
es pot entrevistar com,
per exemple, el cronista
oficial de Benicarló, Vicent
Meseguer.

política va per mesos. És
a decir, falta una major
constancia i vigilancia del
que fan els que governen.
Diuen que tens el carnet
del PSPV, qué has de
dir?
He tingut sempre les
idees molt ciares. En
aquest sentit he de dir que
no tinc ni el carnet del
PSPV, ni del PP, ni del
BLOC perque els carnets
no fan que un siga millor
en la seua feina. I a vega
des, ni tan sois els títols
universitaris.
Qué opines d'Agustín
Albiol?
Sense cap mena de
dubte, un deis millors polí
tics que ha tirigut la nostra
comarca.
Quina valoració fas deis
actes Commemoratius
del 350 Aniversari de I'a
rribada del Crist de la
Mar?
La valoració és molt posi
tiva perque després de
350 anys el nostre Crist
de la Mar segueix desper
tant I'admiració i el res
pecte com el primer dia
que va arribar a Benicarló.
Esta evolucionant Beni-

Ramón Agustín Blanch L1uch és un benicarlando
de 32 anys qua treballa des de fa mes de deu anys

. com a periodista endiv~rsos mmitjans de comunica
ción del País Valencia. En I'actualitat traballa a la pro
ductora Maestrack que, entre altres, porta les corres
ponsalías de Canal 9 Televisió i Mediterráneo, sense .
oblidar, la próducció de programes, de televisió com
'Anem de Bólid 2' a Canal 56 .. És s.ociflmdádor de la
falla Mercat Vell i coLlabora· entre alires assoc!l:l-.
cions,amb'I'AssociacióLocalde L1l:1ita Contra el Can- t

cer de Benicarló o I'Associació Cu'ltura\ I'Estel del
CO.llet de Benicarló.

em mantinc. Els periodis
tes hem de dedicar-nos a
informar, que és el que
cal. No negaré que m'a
grada tindre el meu mo
ment de gloria, pero no
m'agrada ser el protago
nista.
Com veus el nivell del
periodisme ací?
Ho veig prou bé, més
encara quan la nostra
comarca s'esta situant
entre una de les que més
periodistes i mitjans de
comunicació té.
Per qué vas deixar el
Levante?
En aquesta vida cal pro
var-ho tot perqué no saps
mai on pots estar dema.
Qué és Maestrack i en
quins projectes esteu
treballant?
Maestrack és un despatx
creatiu situat a Vinaros
capay de crear i aixecar la
major expectació d'una
cosa totalment descone
guda. Sense dubte, som
els millors. Un exemple: la
campanya del milió de
pessetes que es va orga
nitzar per a la Unió de
Comeryos. Pel que res
pecta als projectes s'esta
traballant en alguns que
encara no puc avanyar,
peró en sentireu a parlar.
Analitza la situació polí
tica de Benicarló se
gons el teu punt de
vista.
8enicarló segueix sent
una ciutat on I'activitat

Com un xic com tu és a
un ofici como aquest?
Tot va sorgir quan el diari
Levante va publicar al seu
propi periodic a la provín
cia de Castelló. Aleshores
em van comentar la possi
bilitat de col.laborar com a
corresponsal de premsa.
Vaig acceptar al moment
perque em pareixia una
experiencia molt interes
san1.
Com viu aquesta feina
un periodista al Maes
trat?
Pel que respecta a mi, he
de manifestar que prou
bé, tot i que segueix sent
una professió mal vista.
Continua havent molta
gent que pensa que sem
pre estem de festa.
Tot i que no t'agrade
recordar-ha, ets una
persona molt coneguda.
Per qué no t'agrada?
Considero que jo no tinc
res a dir. I en aquesta línia

'EQUIP DE GOVERN DEL
PP hauria de ser valent i

apostar per una pla~a Constitució
d'acord amb alió que demana la
ciutat"
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