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ActuaUtat 'del
Club BiÍsquet
Benicarló'

E:ntrevis~~'a ,
Dani Tejedor
(percussionista)
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Carlos Fabra apareix poc per Benicarló, pero
si continua dient les mateixes barbaritats,
més val que no torne. El president de la
Diputació va menysprear els lIauradors amb
plantejaments ridículs...

CARXOFAI

Euros

L'Agencia per al Foment d'lniciative.~·

Comercials (AFIC) de l'Ajuntament de
Benicarló ha encetat una campanya per"
promocionar l'Euro. Així, facilitara el doble
etiquetatge deis comerc;os. L' 1 de gener
haurem de comenc;ar a treballar amb
aquesta moneda que equival a 166.386
pessetes, si fa o no fa.

Aquest sera, sense cap mena de dubte,
un canvi important a les nostres vides.
Sap vosté quan costara LA VEU? Dones
0.7512651 Euros. El que potser no sap és
el que costa en temps i dedicació::' Hores i
hores de feina d'un equip cada· vegada
més gran que segueix apropant~'fna millor
informació local en un món cada vegada
més especialitzat. LA VEU, en pessetes o
en Euros, pero sempre LA VEU.

••••••••••••••••• ••
Per al Club Basquet Benicarló, que inte..~tara
solventar la manca d'ajudes del nostre ajun
tament i, amb un pressupost ridícul, tornara
a organitzar el Torneig 3x3 al Carrer amb
resso estata l...
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CAPDE
PREMSA

Designació
directa?

tema de la setmana e
LA VEU

nacionalista valenciaB.N. V.

Des del BLOC volem indi
car algunes consideracions
sobre la creació, de forma
sobtada, del nou carrec de
Cap de premsa, al nostre
Ajuntament.

1. Segons el nostre parer,
la canalització correcta d'a
quest nomenament hauria
d'haver estat mitjanyant
l'Organisme Autonom de
Mi~ans de Comunicació.
Des d'aquest organisme és
d'on s'hauria d'haver indi
cat la necessitat, o no, d'a
questa nova playa. Hores
d'ara no s'ha fet així, no
deixant-Io exercir una fun
ció que pensem li corres
pon, i més tenint en compte
que allí hi estan represen
tats, a més deis grups
municipals, tots aquells que
hi tenen a veure amb el bon
funcionament deis mitjans
de comunicació públics.
Primer dubte raonable.

2. Aquest nou Iloc de tre
ball, no ha estat justificat en
cap moment, ni des de I'e
quip de govern (apareix de
sobte, no apareix al pres
supost d'enguany, i tampoc
sabem com s'assumira a
questa despesa) ni, com
haviem indicat abans, des
de l'Organisme Autonom
de Mitjans de Comunica
ció, amb unes funcions poc
ciares i menys definides.

ES DEL
BLOC no

tenim res en
contra de la
persona a la
qual han
designat com
a Cap de
Premsa

Segon dubte raonable que
tenim.
3. Important éns sembla, el
greuge comparatiu que pot
suposar el no traure la
playa a concurs, tal com es
vol fer amb les de I'emisso
ra municipal, que així apa
reixen als pressupostos
d'enguany. Per tant, és
més que elemental la supo
sició que ayo no sé corres
pon amb una necessitat de
l'Ajuntament, sinó que més
sembla un carrec de desig
nació directa o de con
fianya del PP. Tercer dubte.
4. Curiosament, si recor
dem ara fa unes tres legis
latures, quan governava el
PSPV, el mateix PP que
ara crea aquest carrec, va
criticar i rebu~ar, i de forma
molt aferrissada, el mateix
nomenament. El dubte ara

ens sembla més que raona
ble.

Massa dubtes per a un
carrec del qual ningú, fins
fa poc, sabia res. Des del
BLOC, no hi tenim res en
contra de la persona a la
qual han designat com a
Cap de Premsa, que espe
rem és condu'lsca de mane
ra esquisida i imparcial.
Certament, i salvant els
dubtes que hem esmentat,
I'equip de govern del PP,
haura de demostrar que el
nomenament no ha estat
ocasionat per una decissió
estrictament política. Cas
contari, voldra dir que pos
siblement estem davant la
primera maniobra o primer
tret de sortida de la propera
campanya electoral del
2003. El temps ens ho dirá

CANAL -'
CASTELLO

Av. Casalduch, 27 Entresól 3
12.005 CASTELLÓ

964.25.68.00 1964.25.30.36 (FAX)
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AIX VIU ARA
Totes les
'im tges

ISMAEL MATEU

Joan Brusca i Beltran és un
lIaurador de 44 anys que de
tant conegut, no fa falta ni
presentació. Ha estat cinc
anys Secretari Comarcal de
La Unió de L1auradors i
Ramaders COAG del
Maestrat i d'ells tres com a
Secretari d'Organització de
País. Fa poc mes d'un mes
ha estat nomenat com a
nou Secretari General del
País Valencia del sindicat
agrari i la seua vida a donat
un fort canvi.

El bo de Brusca va rebre
LA VEU al seu nou des
patx, al carrer de la Mar a
Valencia, on ens va explicar
tots els seus projectes de
futur i la seua nova forma
de vida. Brusca ja no estara
tant de temps a Benicarló, i

tampoc al campo Viu a
cavall d'un hotel i un pis que
vol llagar, mentre que els
seus dies lIiures els pas
sara a Benicarló. Amb un
sou i fins i tot cotxe oficial,
Brusca és conscient de la
seua nova etapa a La Unió:
"Ara tinc una gran res
ponsabilitat i he de tindre
en compte els múltiples
problemes del camp de

RUSCA
és el nou

Secretari
General de la
Unió al País
Valencia

totes les comarques del
País Valencia. Estic les 24
hores del dia pendent de
La Unió i deixo la profes
sió de lIaurador aparcada
com a minim sis anys, els
dos d'aquest mandat i
altres quatre del se
güent".

Ja prou rodat, encara
que afirma que és un carrec
amb moltes ocupacions i
esgotador, Brusca aposta
per aconseguir una Iínia de
dialeg amb els estaments
polítics i d'administració:
"És la via a seguir, una
obligació tant per a nosal
tres com per I'administra
ció, les dues parts hem de
tindre voluntat. Sóc cons
cient que sempre no esta
ré d'acord (i cladra pren
de mesures més reivindi
catives), pero cal formalit
zar un marc estable d'in
terlocució entre la Conse
lIeria d'Agricultura i La
Unió". A més a més, és
conscient que defendre els
18.000 afiliats que té el sin
dicat al territori valencia
"cal crear també una
taula estable per tractar
tot tipus de problemes
agraris".

Joan té molt ciar quina
ha de ser la seua forma de
treballar: "Tinc previst
anar comarca per comar
ca, parlar i coneixer els
lIauradors, saber tots els
seus problemes i alesho
res formar equips de tre
ball per repartir la feina".
Juntament amb aixo Brusca
vol recuperar a tota le gent
valida que vol treballar per
millorar I'agricultura: "M'a
gradaria tornar a il.lusio
nar a dirigents que han
estat acomodats per a
conseguir poder creixer
molt més i defendre el
camp".

CRíTIQUES
AZAPLANA
El líder benicarlando de La
Unió exigeix un canvi a la
política que utilitza el
Govern Zaplana a la Gene
ralitat Valenciana i demana
que s'apliquen politiques en
funció de les necessitats
del camp valencia. "La
política del Govern Valen
cia no ha ser únicament
una gestió deis dicta
mens d'Europa, han d'a
daptar-Ios al nostres
camps".
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EL MAL DE LES
VAQUES BOGES
El tema de la carn de vaca
Brusca va voler tranquilitzar
els lectors: "S'ha creat
més alrma social de la
que hi ha veritablement.
És un tema de salut
humana i cal de tindre
molta cura a I'hora de par
lar i informar deguda
ment, perqué s'estan
dient barbaritats".

El culpable de la situació
és l'Administració: "Estant
duent una mala gestió al
recpecte. És una situació
insostenible per al lIaura
dor, que esta afectant
molt negativament els
nostres ramaders".

Com a mostra Brusca
afirma sense temors: "Ara
és el millor moment per
comprar carn de vaca,
perqué és I'época on es
pasen més controls sani
taris. Si sempre hauria
estat així, el problema no
hagués exístit".

sament: "L'aigua és un bé
lliure i crec que s'ha de
repartir primerament per
a Catalunya i Aragó i des
prés per la resta d'auto
nomies necessitades".

qué faciliten un habitatge
digne , que pagaran els
propís immigrants, per
evitar borses de margina
ció, com va passar a El
Ejido". De moment ens
confirma que esta sent tot
un exit aquest projecte.

PLA HIDROLÓGIC
NACIONAL
Sobre el PHN Joan és molt
ciar: "És evident que
apostem per aquest pla
nacional perqué el camp
valencia ho necessitat
urgentment, tot i que no
siga totalment del nostre
gust. Perqué ens preocu
pa per a qui anira destina
da I'aigüa, esperem que
siga pels que veritable
ment ho necessiten. El
75% d'aquesta aigua ha
de ser per a I'agricultura".

Brusca esta preocupat
pel que li costara als lIaura
dors aquest PHN: "És difí
cil que puguessem asso
lir els costos que es bara
lIen. No estem a favor de
I'ampliació de regadius,
perqué eixa aigua no sera
per als lIauradors". Joan
comenta que el caudal
ecologic de l'Ebre no tindra
problemes amb el trasvas-

litzar els expedients deis
inmigrants i "regularitzar
els inmigrants amb una
nova L1ei d'Extranjeria ,
perqué I'actual no afavo
reix ningú. Si no millora la
situació moltes petites i
mitjanes explotacions no
es poden recollir pels
nostres lIauradors", des
taca.

A FALTA
ma

d'obra i els
immigrants
poden ser la
solució"

PROJECTE DE FUTUR
AMB LA CREU ROJA
Des de fa dos anys, La Unió
esta executant un projecte
amb Creu Roja amb el qual
s'aporta ma d'obra legal
extrajenra per a cooperati
ves i empreses que ho
desitjen. "La previssió és
de ubicar més de 2.000
treballadors al camp del
País Valencía enguany, i
en cinc anys augmentar
la xifra a més de 6.000 tre
balladors deis que hí ha
actualment", reivindica.

Joan Brusca ens explica
els requisit que es requerei
xen per aconseguir treballa
dors: "Tan sois han de
pagar-lo alió estipulat al
conveni amb Creu Roja i
exígim els lIauradors per-

ISMAEL MATEU

, E ,6)
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AGENDA
Prioritats del
benicarlando

RECUPERAR ELS
LLAURADORS JOVES
Una altra de les tasques de
Brusca és rejuvenir el lIau
rador. "Actualment més
del 35% deis lIauradors a
l'Estat supera els 55 anys
d'edat, cal canviar aques
ta tendencia", indica. A
més a més, tots els Ilaura
dors tenen un repte, perque
la tendencia no és positiva:
"Als últims dos anys han
desaparegut 78.000 lIau
radors en tot l'Estat. Cal
practicar una política
d'incentius i de protecció
del lIaurador jove. Ja no
podem ser menys lIaura
dors deis que som, cal
facilitar la incorporació
de joves, és a dir, treure
decrets on s'informe i on
es contemplen ajudes".

FALTA DE MA D'OBRA
Un altre deis aspectes que
són actualitat i que Brusca
deura de buscar sol.lucions
és la falta de ma d'obra al
camp valencia. El Secretari
General apunta als inmi
grants: "Fa falta molta ma
d'obra. Els immigrants
poden ser la solució, per
qué estem farts d'anar a
I'INEM i ningú vol treba
llar al campo Caldria regu
laritzar la situació de
molts inmigrants perqué
ells si estan disposats a
treballar al campo Eixa ma
d'obra serie molt profitos
sa per I'agricultura valen
ciana".

Les posibles solucions a
aquest tema pasen per agi-

-
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CARLOS
FABRA
Tambe parla

del nord

LA VEU DE BENICARLÓ
23 de man;: de 2001

JAVI PASCUAL

simplement és turisme de
qualitat que aconseguira
que a Benicarló i Penís
cola no siga la temporada
turística només juliol i
agost, permetent que en
aquest éxit turístic la tem
porada siga tot I'any,
aconseguint mas ocupa
ció, mas qualitat de vida,
mas seguretat i mas
desenvolupament en tota
I'economia productiva".

En referencia al tranvas
sament de I'aigua de I'Ebre
el president de la Diputació
va indicar que tots tenim el
mateix dret a I'aigua, ja que
tots nosaltres pertanyem a
la Conca de l'Ebre. Fabra
va recórrer les falles beni
carlandes.

Nules a Vinarós, contem
plant totes les variants"
va afegir.

Una altra de les qües
tions platejades va ser al
pla Hidrologic Nacional i el
nou camp de golf que es
pretén instal.lar a Torre
blanca, "regar el camp de
golf gasta menys que una
de cultiu de regadiu. A
més a més, donara mas
rendiment a tota la socie
tat, amb una particularitat
ja que les previsions són
fer el regadiu amb aigua
depurada" va assenyalar
Fabra.

Al respecte del projecte
del camp de golf que es
pretén instal.lar a Penísco
la va voler destacar, "aixó

ABRA va
destacar

el paper del
camp de golf
per damunt de
la tasca deis
lIauradors

inversió que Costes ha
realitzat en tot el país, es
contempla una carretera
que respecta el medi
ambient i els ullals". Aixo
suposara segons Fabra
una bona comunicació per
la costa.

Pel que es refereix a la
carretera nacional 340, "el
Ministeri de Foment esta
fent un estudi integral de
tota la Nacional 340 de

ISMAEL MATEU

El president de la Diputació
Carlos Fabra va visitar els
monuments fallers de la
ciutat de Benicarló acom
panyat del seu alcalde
Jaime Mundo, i el Diputat
Autonomic Francesc Moli
ner. Fabra va destacar les
falles pel gran treball que
estan desenvolupant en les
magnifiques festes benicar
landes.

En declaracions a Medi
terráneo Fabra aprofita 1'0
casió per informar sobre
algunes de les primeres
qüestions a destacar al
nord de la provincia, com el
desbloqueig des de Medi
Ambient de la carretera
Benicarló - Peníscola per a
la unió del litoral, "que amb
les obres de la regenera
ció de la platja i el pas
seig marítim, la major

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

CÓPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

COPISTERIA COPIES COLOR
LLIBRERIA

PAPERERIA LASER DIGITAL
GREVOL Lectures recornanades

Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLÓ Tel.: 964475698
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societat fa
ment el civisme de la gent
en relació a I'horari esta
blit per al lIan<;ament de .
coets. "Enguany s'ha
notat prou respecte a
altres anys", afegeix.

ISMAEL MATEU

El president de la Junta
Local Fallera de Benicar
ló, Álex Sánchez, ha valo
rat molt positivament les
Falles 2001, tot i aixó,
considera que és neces
sari incrementar la promo
ció de la festa. "Necessi
tem promocionar encara
más les nostres festejos
amb I'objectiu que
siguen molt más cone
gudes", diu. Continua
explicant que "ás neces
sari buscar les vies ade
quades per a projectar
molt más les Falles de
Benicarló, que any rere
any concentren más
gent que provenen de
diferents 1I0cs del nos
tre país". Pel que fa a la
Setmana Fallera assen
yala que "el bon temps i
el magnífic ambient que
s'ha viscut ha fet que tot
transcorreguera dins de
les vies normals".

En aquest punt, desta-

ca I'acte de I'ofrena de
Flores a la Mare de Déu

A FALLA
Carrasca

va guanyar el
primer premi

de la Mar que va concen
trar a milers de persones
pels carrers per on va dis
córrer la desfilada. "L'o
frena de Flores a la Mare
de Dáu de la Mar sempre
concentra a molta gent,
pero potser enguany es
notava un increment
considerable", diu.

També valora positiva-

PREMIS

INFANTIL
1. La Barraca
2. El Caduf
3. L'Embut
4. Els Conquistadors
5. Mercat Vell.

MAJORS
1. La Carrasca
2. La Barraca
3. El Caduf
4. L'Embut
5. El Campanar.

PROTECCIÓ CIVIL
El president de l'Associa
ció de Voluntaris de Pro
tecció Civil de Benicarló,
Santiago Torres, també fa
la seua particular valora
ció: "Enguany s'ha pro
du'it una disminució
d'accidents respecte a
altres anys, fet que de
mostra la maduresa de
la gent, especialment
d'aquells que llaneen
coets".

I------------------------------~---------------,
JAVI PASCUAL'

CONCENTRACIÓ
700 motoristas

Des de.i:organització s'ha indicat que "es van superar
el nombre de previsió d'inscrits ja que el nombre
de telefonades rebudes per a demanar informació,
fou tambá superior". Prop de 700 motoristes es van
donar cabuda a la 11 a Concentració Motociclista
'Falles de Benicarló', organitzada pel Moto Club Beni
carló, i puntuable per al Campionat de Turisme del País
Valencia, segons informa Ismael Mateu. ., " . . ;i1;

L ~-_- __~-----------------------------.---~
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Premsa i membre de la
Directiva, Alex Gozalbo,
que diu el següent: "la in
formació publicada és
del tot exacta i no ad
met cap interpretació
diferent", Gozalbo ens
va portar a la Redacció,
per a major tanquiLlitat,
I'informe del club, el
resultat de la votació de
la Directiva, una cópia de
I'expedient enviat a la
Federació i la baixa de
Carlos Galve com a juga
dor del club,

tot i no estar d'acord amb
ella, Evidentment, tornem
a reafirmar-nos en alió
que ja vam publicar. Si
mai ens equivoquem,
serem nosaltres els pri
mers a rectificar, sense
esperar cap carta de
ningú, LA VEU assegura
que va parlar amb testi
monis presents durant les
greus amenaces i intimi
dacions, De totes mane
res, hem volgut tornar a
coneixer I'opinió del club i
ens hem posat en contac
te amb el seu Cap de

•••••••••••••

Xavier Burriel

LA VEU RESPONI
El dubte ofén la nostra
credibilitat com a mitja de
comunicació, Hem repro
durt aquesta rectificació

delegació de Castelló, on
m'han confirmat la conti
nuitat com a jugador de
basquet del meu fill, que
no ha causat baixa en la
seua fitxa, així com que
no hi ha constancia de
cap expedient obert en la
seua contra per I'actuació
del meu fill en el normal
desenvolupament del joc,
és per aixó que els
adreyo aquest escrit de
rectificació, que en con
cret és:

"El meu fill Carlos
Galve no ha estat donat
de baixa en la seua fitxa
federativa, i tampoc ha
tingut ni té cap expe
dient obert sanciona
dor, ni és exjugador del
Club Basquet Benicar-
1'"o,

He d'informar-Ios, que
a la vista de la situació
que se li ha creat, sí té
intenció de donar-se el
més aviat possible de
baixa de I'esmentada fitxa
federativa com a jugador
del club esmentat

Sense cap altre parti
cular, saludar-los, i quedo
a I'espera que siga publi
cada aquesta rectificació
íntegrament, amb una
importancia semblant a
aquella que va publicar la
informació que demano
rectificar, sense comenta
ris ni postiLles, segons els
tramits legals previstos,

SIXTO GALVE

EL CÓMIC SETMANALI
Efectes secundaris

-
RECTIFICACIÓI
Als efectes de la L1ei
Orgánica 211984, de 26
de mary, per la qual es
regula el dret a rectifica
ció de la informació difosa
per la revista LA VEU,
pels fets següents: ,

Primer. En I'esmentá~

da revista s'ha publicat
amb data 23 de febrer de
2001 en la seua pagina

,14 el següent:
"El Club Basquet

Benicarló li ha obert
expedient a I'exjugador
del club Carlos Gálvez,
per les amenaces d'a
quest a la Directiva del
club. La Federació Va
lenciana esta tramitant
I'informe",

Segon. Aquesta infor
mació és inexacta i ha
ocasionat, en fer referen
cia a la persona del meu
fill menor d'edat, un dany
en la seua credibilitat com
a jugador de basquet, així
com en els seus drets
fonamentals com a me
nor,

Tercer. Que a la vista
d'aquesta informació pu
blicada a aquest mitja,
m'he adreyat en persona
a la Federació Valenciana
de Basquet en la seua

e centrals

i
\

',,::;
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(lecla, 39)
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~avarra, 12)

Diumenge 25
M. Febrer (Navarra, 12)
Dilluns 26
J. Cid (Sant Joan, 33)

Dimarts 27
F. Santos (Major, 1)
Dimecres 28
A. Badenes (Major, 46)

Dijous 29
A. Carceller (Iecla, 39)
Divendres 30
M.Febrer (Benavente, 5)

centrals e
Migue a

'El Bose'
El passat divendres dia
16, vam poder gaudir
d'un extraordinari concert
de Migue en el pub 'El
Bosc'. Migue és un can
tautor benicarlando, que
s'ha format musicalment
tocant en alguns grups,
fins i tot ha tocat en Seat
tle (Estats Units) aixo I'ha
influenciat visiblement en
un estil post-grunge.
També ha deixat de ban
da els prejudicis lingüís
tics i canta integrament
en angles..

En el concert Migue va
cantar can<;:ons propies i
d'altres grups, com ara
Pearl Jam o Nirvana,
acompanyat de Ayo, que
tocaya la flauta travesse
ra. Durant una hora vam
escoltar un grapat de
bona música correcta
ment interpretada i ens
ho vam passar molt bé.

Lo MANIFASSER

Aquest p.lat é~ molt apropiat per aquestes
dates, quan ja cornen<;:a afer bon temps.
La combinació de les dos verdures, tant

propies d'aquesta temporada ens reconfortara el
cos amb la calor que tenim.

Preparem una cassola al foc amb un raig d'oli,
on hi trirarem una mica de cansalada picada.
Quan siga ben rossa li afegirem una ceba tallada
ben menuda i anirem remenant per a que no
se'ns creme, fins que siga ben cuita. Ja tindrem
els pesols preparats i les carxofes netes i tallades
en quatre o sis trossos per posar-les a la casso
la. Seguidament podem aromatitzar amb unes
herbes i una copeta d'aiguardent alhora que hi
tirem el brou o I'aigua (depenent de la intensitat
de gustque li vullguem donar al plat). Tot a<;:o
haura d'anar coent una estona, pero no massa ja
que del contrari se'ns desfarien les verdures i
perdriem la gracia de la preparació.

Aquesta especie de menestra, molt particular
de la nostra terra, demostra que la senzillesa de
la cuina radica en la combinació deis bons pro
ductes de temporada, més que en la sofisticació
desmesurada. Son prom.

La RACÓ DEL cac/
Cassola de carxofes i pesols

Benicarló
CIUTAT

al Municipal, Sant Francesc, 95

li un pareH d'orelles
:1, que de tan retrans
tes sI ha quedat més
le una tapia

••••••••••••••••••
an;:,.com tots
meu 1I0c de
aparcar el

~ al carrer
lavente, a
col:legi La

~cí, tot nor
armal arriba
losava a reti
finalitzar la
la laboral i
)ar amb un
ta, tan gran
nar-se'n. Sé
Icionaré res
scrit o, millor

dit, m'agradaria desorde
nar la consciencia ciuta
dana de les persones que
cometen accions com
aquestes. 1, en particular,
del que ho va fer, si esta
lIegint a<;:o. Ja s'ha donat
avís a la Policia Local.

No arribo a entendre
per que es paga una
asseguran<;:a obligatoria
de responsabilitat civil si,
quan es té un sinistre, no
s'utilitza i I'únic que preo
cupa és la deducció de la
polissa del següent any.
Aquest tipus de compor-

tament em sembla poc
solidari amb la resta de
les persones que justa
ment pensem el contrari,
que I'asseguran<;:a s'ha
d'utilitzar per a aixo, per
si es té un sinistre.

Per I'al<;:ada deis danys
pareix que es tracta d'un
camió, d'un tot terreny o
d'un vehicle voluminós.
Si algun veí de la zona o
de la Salle ha pogut
veure allo acorregut, Ii
agrairíem que ens ho
comuniqués, posant-se
en contacte amb nosal-

tres al següent telefon:
964.46.10.71.
UNS CIUTADANS INDIGNATS

TODOS LOS
CABALLOS BELLOS

Divendres 23 .
22.30

Dissabte 24
19.45 i 22.30

Diume~ge 25
17.00, 19.45 i 22.30

Dilluns 26 .
. 19.45 i 22.30

964.47.03.71
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ECOLOGIAI
Voltors, ramats i el mal de les vaques boges

Pere Bausa
Arlandes

la set, baixaren 70 voltors,
devorant primer les restes
i després I'ovella moribun
da. Un altra sana i lIigada
amb una corda de set
metres no fou atacada. La
majoria d'experts en vol
tors van denunciar tot el
cas com un frau. Encara
així el govern aut6nom
indemnitza 80 casos. Un
problema real a aquella
zona són els gossos sal
vatges que han arribat a
matar cent cinquanta ove
Iles en un ataco

Al Ports, la normativa
europea deis MERs no fou
seguida per la implantació
immediata d'un sistema
de recollida, generant un
problema als ramaders de
la comarca amb els cada
verso En una reunió d'al
caldes socialistes a meitat
febrer, es denuncia el fet,
apuntant la possibilitats
d'atacs deis voltors famo
lencs. I es van "produir"
a principis de marr:;o En
cap cas ha hagut una
visió directa de I'inici de
I'atac. Han segut afectats
una vaca parint, 3 vedells
i una ovella recent nas
cuts. És possible que
algun animal morís en el
part. També que els res
ponsables foren gossos
salvatges, presencia deis
quals a la comarca fou
denunciada durant el mes
de febrero El que és
lamentable que la Unió
Europea i I'estat espanyol
amb la seva normativa
contra I'EEB oblidi a un au
protegida per la seva
legislació. Possiblement
molts individus moriran.
No s'ha demostrat la
transmissió de I'EEB a les
aus i aquesta ho fa per
ingestió. La febre aftosa
ho complica perque es pot
transmetre per I'aire.

nant-se'n molts deis seus
cadavers al camp de
forma il.legal, es recupera
el seu nombre de forma
espectacular. A 1979, hi
havia unes 3000 parelles
a tot I'estat i a 1999 n'eren
unes 16.400 parelles.
Grups conservacionistes i
les administracions
instal·laren menjadors
controlats. Més del vuitan
ta per cent de tota I'espe
cie és a I'estat espanyol,
exportant índividus a al
tres pa"lsos com Italia.

A I'octubre de 1996 di
versos ramaders navarre
sos denunciaren atacs de
voltors a ovelles sanes.
Una revista cinegetica
assegurá que la superpo
blació els havia tornat
depredadors. El govern
navarres encarrega un
estudio Dins del mateix
figurava la següent expe
ri e n c i a
"seudocientífica": lIiga
ren una ovella ferida amb
la pota de darrere trenca
da, a una estaca d'un prat,
amb una corda de 50 cen
tímetres posant carronya
al costal. Al cap de sis
díes, quan ja estava
exhausta per la ferida i per

LA VEU

S
Ports

s'han denuneiat
diversos ataes
de voltors al
ramal

una mena de col'laboració
entre els voltors i I'especie
humana: eliminaven les
restes deis animals
domestics. Els ramats
morts al camp es deixa"
ven allí i les cavalleries i
animals estabulats es por
taven a zones concretes
prop deis pobles. A partir
deis anys 50 amb la intro
ducció deis vehicles a
motor, la lIei d'Epizooties
que prohibia I'abandona
ment deis animals morts a
I'aire lliure i la seva car:;a,
les poblacions de voltors
tingueren una davallada
importan! amb un mínim
cap als anys seixanta. A
partir deis anys 70 amb la
prohibíció de la seva car:;a
i I'augment de caps de
ramat oví i porcí, abando-

R
ecentment, als
Ports de Morella,
s'han denunciat di

versos atacs de voltors al
ramal. La gent de la co
marca relaciona aquest
comportament, "inusita
dament" agressiu deis
voltors amb la prohibició a
deixar animals morts als
menjadors controlats. La
Unió Europea ordena a
finals del 2000 que tots els
materials específics de
risc (MER) de transmetre
I'encefalitis espongiforme
bovina (EEB) o mal de les
vaques boges, foren inci
nerats. Ar:;6 efectiu als
Ports a febrer d'enguany
quan una empresa recull
totes els cadavers. A
aquesta comarca hi ha
unes cent parelles de vol
tor comú i més d'un miler
a les terres veInes de
Terol. ./

Aquest au és un animal
necr6fag, menjador de
carronya, capar:; d'engolir
molts quilos de carn en
qualsevol grau de podri
menl. Té un bec que pot
esgarrar la pell deis cada
ver, una vista prodigiosa i
capacita! per a volar mes
de' 50 quil6metres cercant
alimenl. I si no en troba,
pot fer dejunis d'unes tres
setmanes. La seva gran
especialització té un
inconvenient, no pot can
viar de comportament
amb rapidesa. No esta
dissenyat per a matar pre
ses: les urpes no tenen la
funció prensils de les agui
les, ni les ungles tenen la
seva forr:;a i ni el bec la
seva curvatura. De fet hi
ha molí pocs casos reco
lIits a la literatura científica
d'atacs de voltors i sois a
animals moribunds, feriís
o molt debilitats pel part.

Des d'antic, ha hagut
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UPART
- Concert en Sol M "Alla
Rústica"
A. VIVALDI
- Concert per a dos vio
Iins i orquestra en La m,
op. 111, núm. 8
A. VIVALDI
- Gavota
R. GARCÉS DUALDE

La presentació va ser
dijous 22 a les 12.00.

I PART
- Concerto grosso op.6,
Núm. 8
A. CORELU(1658-1718)
- Concert per guitarra i
orquestra en Re M
A. VIVALDI (1675-1741)

PROGRAMA
Professor: Daniel Berto
meu.

MARC
Dissabte 31 de marlf a
l'Església de Sant Pere:
Concert de l'Orquestra
de Cambra del Conser
vatori Professional de
Música Mestre Feliu (20
hores).

El jurat estara format per
I'alcalde o regidor en qui
delegue, el regidor de Fes
tes, la reina de les Festes,
dos membres de la Comis
sió de Festes, un membre
de l'Associació de Foto
grafs de Benicarló, un
membre de l'Associació
Enfoque -agrupació foto
gratica de Benicarló-, i un
representant de la premsa.

ERMINI:
16 d'abril

a les 14.00

Rural. La decisió del jurat
tindra 1I0c el dia 21 d'abril
de 2001 a la sala de ses
sions de I'Ajuntamen1.

ISMAEL MATEU

ISMAEL MATEU

ti

CARTELL
Concurs de fotografia

La Comissió de Festes de
l'Ajuntament de Benicarló
ha convocat el XVII Con
curs de Fotografia per al
cartell anunciador de les
properes Festes Patronals
d'agost, que se celebraran
enguany del 18 al 26 d'a
gos1. La participació és lIiu
re i cada autor podra pre
sentar quantes obres consi
dere convenien1. S'adme
tran fotografies en color i en
blanc i negreo El termini de
presentació de les obres
sera el dia 16 d'abril fins a
les 14 hores a les oficines
de l'Ajuntamen1.

Els premis seran els
següents: Premi Ciutat de
Benicarló valorat en 40.000
pessetes i un accessit de
5000 pessetes. Les obres
premiades s'exposaran al
públic del 16 al 22 de juliol
a les sales de la Caixa

~--~-_._---

r-------------------------------- ,
ISMAEL MATEU

ACCESSOS
Platja Morrongo

L'Ajuntament adequara els accessos per a minusvalids
a la platja del Morrongo. El director general de Disca
pacitats, Francisco Revessar, va anunciar que "dins
del Projecte de platges Accessibles que la Genera
litat Valenciana esta impulsant amb I'objectiu de
millorar la qualitat de vida de les persones amb -
mobilitat redu'lda, l'Ajuntament s'ha adherit al Pla i
ens ha sol.licitat ajuda". Les obres d'adequació d'ac
cessos comenc;aran abans de I'estiu amb un pressu
post de 9 milions, segons informa Ismael Mateu.L ~ ·~_~
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FACANA
L:I renten

la cara
ISMAEL MATEU

L'empresa Julio Paulo, S.
L., ha comenc;at aquesta
setmana les obres de millo
ra i restauració de la fac;ana
de I'Auditori municipal de
Benicarló, amb un pressu
post de 9.334.637 pesse
tes.

OBRES
Les obres consisteixen en
la rehabilitació de la fac;ana,
que actualment es troba
molt deteriorada i espatila
da la seua imatge. L'empre
sa s'encarregara de canyiar
les finestres, actualment de

fusta, per altres amb doble
acristalament i insonorit
zats adequades per a I'au
ditori, la neteja de la pedra
de I'edifici i el pintant de la

LOS,
a la

imatge,
assegura que és
la darrera fase
de la reparació
de l'Auditori

fac;ana. El termini d'execu
ció de les obres és d'un
mes. El regidor delegat de

ISMAEL MATEU

Cultura, Francisco Flos, ha
indicat que es tracta de I'úl
tima fase de reparació.

LLIBRES/
Humor amarg

V
icent Pallarés va naixer a Bar
celona, pero és veí d'Onda des
de fa molts anys, i treballa de

professor de L1engua i Literatura a
l'lnstitut de Betxí. L'any 1993 va
guanyar el premi de contes Alambor,
des d'aleshores la seua carrera d'es
criptor ha seguit un camí ascendent.

El primer conte del lIibre "Justifica
ció previa", ens explica la historia
d'una psicologa a qui ha tocat la lote
ria i que decideix gastar-se els diners
convocant un premi literari per a
escriptors novells, és el recurs del
que es serveix I'autor per a escriure
cada conte amb un dialecte diferent i
convertir el lIibre en un manifest a
favor de la unitat de la lIengua cata
lana, al mateix temps que podríem

pensar també que és una mena de
crítica a una certa banalització deis
premis literaris.

En aquesta parodia deis concur
sos literaris la suposada convocant
atorga tres primers premis, que des
del meu punt de vista són els tres
contes més reeixits, el titulat "Bateig
de sang" amb el seu final sorprenent
suposa un contundent al.legat contra
tota c1asse de fanatismes, "El parc
deis cors desvalguts" aposta per la
possibilitat de la tendresa i I'amor a
qualsevol edat, "Malfianc;a" expressa
les dificultats de comunicació i la difi
cultat de descobrir sincerament allo
que ¡'altre pensa realment de nosal
tres.

La resta de contes expliquen

Josep M. '",
San Abdon
histories de problemes conjugals, o
de deries de certes persones, i jo
destacaria sobretot els dos que tan
quen el recull "Ánimes distants" i
"Inoportunitat".

Els contes de "El pes mosca"
tenen gairebé tots un acabament
sorprenent, una espuma final que
sovint ens provoca el somriure, pero
al mateix temps ens mostra la feble
sa de la condició humana, i aquest
toc d'humor es converteix en un
regust d'amargura.

VICENT PALLARÉS (2000).
"El pes de la mosca"

Valencia. Brosquil edicions.
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actes del Dia del L1ibre, es .
Iliuraran els trofeus als
guanyadors de les dife
rents activitats.

E

LA DIRECCIÓ

El proper dilluns dia 26 de mary,: a
les 20 hores, tindra Iloc una JOR
NADA DE PORTES OBERTES a
I'IES Joan Coromines per tal de
poder visitar-ne les instal·lacions i
poder conéixer quins són els Plans
d'Estudis que oferta aquest Institut
(ESO, Batxillerats i Cicles).

Hi són convidats tots els direc
tors deis Col.legis de Primaria de,
Benicarló, els tutors i els alumnes :
de sisé curs i els pares deis es
mentats alumnes.

NOTA INFORMATIVA
DE L'IES JOAN COROMINES

I

ISMAEL MATE U

alumnes fora de I'ambient
estrictament academic.
Campionats de parxís,
guinyot, tennis taula,
escacs, basquet... i un
partit de futbol sala que
els alumnes d'ESO i Bat
xillerat van guanyar als
d'FP.

La setmana del 23 al
27 d'abril, tot aprofitant els

L DIA
26 hi

haura Jornada
de Portes
Obertes al Joan
Coromines

on es pot apreciar I'evolu
ció del nostre poble al
lIarg d'aquest segle. A
questa exposició ro
mandra oberta fins el dia
trenta de mar9 i tothom
que ho desitge pot visitar
la durant I'horari de l'lnsti
tut.

També es pot visitar
I'exposició de fotografies
que amb temes relacio
nats amb la geometria van
muntar els alumnes de
segon d'ESO. És incre',ble
la quantitat d'objectes que
ens envolten que no són
més que aixo, figures
geometriques.

Naturalment no es van
deixar de banda les activi
tats purament lúdiques
que, si més no, aprofiten
per conviure professors i

lES JOAN COROMINES

G

ACTIVITATS
Fidelsegon

trimestre

El proppassat 14 de mar9
I'IES Joan Coromines va
celebrar una jornada d'ac
tivitats extraescolars com
a c10enda del segon tri
mestre. La nombrosa par
ticipació d'alumnes i pro
fessors va permetre que
hom pogués gaudir d'un
dia de convivencia que, si
més no, s'hauria de repe
tir un parell de vegades a
I'any..

Es van realitzar dues
sortides, una al litoral be
nicarlando per tal de co
néixer bé les característi
ques de la nostra costa, i
una altra al poblat iberic
del Puig, on el professor
Vicent Meseguer va po
der explicar-los als alum
nes quins són els orígens
del nostre poble.

A les instal.lacions de
l'lnstitut es van desenvo
lupar diferents tallers:
dibuix amb xocolata, ini
ciació a la mecanografia,
activitats luctatories Uudo i
karate), dibuix amb ordi
nador, cuina ...

Els alumnes de batxille
rat i FP van preparar una
magnífica exposició de
fotografies de Benicarló

Méndez Núñez, 91

Tel". 47 35 44
BENICARLÓ

LA N05TRA TElE

EMISSORA

MUNICIPAL

107.3 FM
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ISMAEL MATE U

L 3x3
torna a

estar en marxa.
¿la data? A
principis de
juny. Ara,
concurs
d'eslógans

El Club Basquet Beni
carló i Triat Esport han arri
bat a un acord de col.labo
ració. Tots els jugadors i
jugadores del club tindran
un 10% de descompte en
les seues compres.

(www.tri~tesport.com)

pAGINAWEB
La pagina web del Club
Basquet Benicarló sera ac
tualitzada setmanalment,
amb tots els resultats, a
partir del proper dilluns 26.

El Club Basquet Beni
carló ha encetat els prepa
ratius del Vé Torneíg 3x3 al
Carrer que se celebrara a
primers de juny. De
moment, s'ha posat en
marxa el II Concurs d'Eslo
gans per al cartell anuncia
dor entre els col.legis.

poder assistir per motius
personals i els nostres
jugadors van acariciar el
ridícul.

~ ,~'~~.~
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DERROTA
FORTA

El Malloms
perd a casa

C. B. BEN/CARLÓ

BENIVENSE
C. RILLO
L'equip juvenil va perdre al
camp del cuero L'entrena
dor Santiago Senar no va

C. MALLOMS 70
SANT JOSEP 79
Mal partit deis benicarlan
dos, que van perdre a casa
perqué mai van trobar el
seu joc habitual. A més, 71s
arbitres van assenyalar 6
técniques als jugadors per
protestar. L'entrenador
Carlos Martínez va mostrar
el seu descontent per I'acti
tud deis seus.

,.

TOTEN
CONTRA

QUE?
REDACC/Ó

El Povet.com va caure a la
pista del Movistar Maxon a
Montcada i Reixac (Barce
lona) per 7 a 3, pero el més
destacat del partit no va ser
el joc de cap deis dos
equips, sinó el comporta
ment de I'afició. És cert que
a I'anada I'ambient es va
escalfar molt, pero sempre
dins de I'esportivitat més
logica.

Una pluja d'ous i pedres
va rebre I'autobús del
Povet.com en un ambient
pie d'amenaces i insults per
tractar d'intimidar els nos
tres. I ho van aconseguir.
Els tres gols (un de Moya i
dos de Manolín) no van
serVir per capgirar un partit
on res va eixir com estava
prevista.

O'aquesta manera el

Benicarló, que va encaixar
7 gols, s'allunya perillosa
ment de les posicions d'as
cens. Ara pareix que el
somni és més lIuny que
mai. Els 800 espectadors
que van veure el partít van
pesar molt sobre els nos
tres.

Per sort, no cal lamentar
cap agressió important en
tre I'expedició.
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ESÚS
Tornero,

campió de tota
Espanya en
categoria
junior

Vallés (Barcelona), cobrint
els 10 km amb un crano de
44' 50".

Al campionat participa
també la benicarlanda
Andrea Martínez, qui per
tany igualment a aquest
club, on va completar la
mateixa distancia amb 1h
02' 04" (24a classif.) fent la
seva millor marca de la
temporada.

C. A. BAIX MAESTRAT CARNS Ros

JESÚS TOMERO
L'atleta internacional de
Vinaros que milita al Plat
ges de Castelló, es va pro
clamar campió d'Espanya
Junior al Nacional de
Marxa celebrat el passat
18 de marr; a Mollet del

ta del C. A. Baix Maestrat
Carns Ros, Kalisa El Fagh
loumi.

Després de completar
els 4.000 metres, I'atleta
benicarlanda va ocupar un
Iloc entre les 50 primeres
classificades ,d'un total de
145 participants, adjudi-'
cant-se I'equip del País
Valencia la 4a posició.

I

KALISA
Entre les SO

•primeras
BAJ)( MAESTRAT C. Ros

El passat diumenge 18 de
marr;, la vespra de Sant
Josep, se celebra a Valla
dolid'el Campionat d'Es
panya' de Camp a Través
en categoria infantil i cadet,
trobant-se entre els inte
grants de la Selecció
ValenCiana Infantil una atle-

r-~------------------------------
ISMAEL MATEU

DONEN LA TALLA
Tot i ser falles

El miracle no es va poder realitzar! L'equip va perdre contra I'Alaquas (31
28), un líder que només ha perdut un partit en lIiga. Els benicarlandos es
desplar;aren el dissabte per la vesprada, en plenes falles, per a disputar un
dur partit; pero, tot i les baixes importants de I'equip, es va fer un encontre
molt digne i serios.1 diem digne perque l'Alaquas estava acostumat a apa
lIissar els seus rivals, segons informa Guillem Segarra.
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"A nivell cultural estem a un desert
entre Barcelona i Valencia"
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diferent de possibilitats
reals.
Falles, festes d'agost,
La Magdalena, El Carme
o Maremagnum?
Un bon sopar amb els
col.legues a qualsevol
deis indrets esmentats.
Que és alió que més t'a
grada de Benicarló?
És el meu poble. El millor
és aplegar de fora amb el
tren i veure el Campanari,
la mar, la torre i trobar-me
amb la meua gent de
sempre.
Que és alió que canvia
ries o milloraries?
Realment serviría que un
altre entrevistat parle de la
playa Constitució? O de la
mancanya de zones ver
des? O del Conservatori?
O de...?
A qui creus que hem
d'entrevistar?
Insisteixo, com va dir Leo,
a Juanjo Villarroya, gran
músic i una de les perso
nes que més m'ha ajudat
a millorar.
Ho farem.

ÉS?u

de certa entitat, buscar
entitats col.laboradores,
demanar ajudes i fins i tot
baixar-se els pantalons
per aconseguir fins i tot un
simple ínstrument. Sobre
les infraestructures tots
podem veure com hi ha
una gran carencia a nivell
d'un gran espai cultural on
la gent no hage de que
dar-se a la porta sense
poder gaudir d'alguns
grans espectacles. Si
poguerem veure 'L'Estel
del Collet' a un auditori ...
Tu, que ets jove, com
veus I'oci per a joves?
Cada vegada millor, enca
ra que sempre, com diria
aquella frase castellana:
"con el permiso de la
autoridad y si el tiempo
lo permite". Estaria molt
millor que tinguessem
moltes més ofertes per a
joves, concerts, que les
festes no foren un mono
pol.li de les penyes... Que
les institucions es
moguen una mica més
per oferir una gamma

Dani Tejedor i Baltran és un benicarlando de 21
anys que tota la vidá ha estat lIigatal món de la músi
ca. Percussiohista i'aspiranfá músicha estudiat amb

"professors del prestigi d'E1oi Puertas i Jesús Salvador
'Xapi'. Fa sis anys que esta donant c1asses de per
cussió a localitats com Alcanar, Castelió, Rossell,
Peníscola, Benicarló i Calig. Domina instruments de .
tot tipuscom la baterla, vibraton,marimba... A més a .... ..

més, és un apassionat d'altres instruments, que toca
en el seu temps d'e~barjo com el piano o la guitarra.
Aetualment forma part de dos grups musicals de

·"Senicarló: Déja Vu (rock) i Mr. Swiríg Oazz). Entre,
altres actuacions hatocat' a l'Audítori Nacional de
Madrid amb él Conjunt Instrumental de Valencia o al
I Festival de Jazz de Cevisama a Valencia amb dife- .
rents músics.

grans músics com Juanjo
Villaroya (que esta duent
una tasca molt loable i
important dins del món
musical a Benicarló al
capdavant de la A. C. Dia
bolus), Sergi Trenzano
(que va dur el jazz a Beni
carló), i el meu propi ger
ma, Leo (que per a mi ha
estat el culpable de tindre
la necessitat de coneixer
millor allo que faig).
És la nostra ciutat un
1I0c poc o molt identifi
cat amb la música?
Des de fa sis o set anys hi
ha un crescendo genera
litzat a Benicarló pel tema
musical. Quan parles amb
la gent més gran, sempre
han mostrat un interés
especial en allo que fas,
apojant-me en tot allo que
faig.
I qué opines del nivell
cultural de la població?
Crec que estem a un
desert entre Barcelona i
Valencia. Pero tot i aixo hi
ha gent que s'esta preo
cupant molt per a que una
ciutat que ja supera els
20.000 habitants arribe a
tindre una oferta cultural
que altres ciutats amb
més habitants desitjarien.
I tenim les infraestructu
res i ajudes necessa
ries?
Quan I'art s'ajunta amb
política, mal assumpte.
És trist que la gent que vol
fer coses hage, a més a
més, d'organitzar events

REC QUE HAURIEU
d'entrevistar Juanjo

Villarroya, que esta fent una bona
tasca d'ensenyaments musicals"

LEO TEJEDOR, LA VEU 252

Un percussionista. a
cavall de quines ciutats
viu sent de Benicarló?
Unapeffionaqueesded~

ca a la música a la nostra
comarca poques coses
pot fer, sempre parlant a
nivell profesional. L'objec
tiu és buscar una eixida
on poder guanyar-se la
vida fent allo que més.t'a-
grada. .
Per que no hi ha eixida.
a la música ací?
Eixida sí que n'hi ha, pero
un sempre és ambicioso
És com els jugadors de
basquet, que sempre vo
len acabar jugant als
Lakers i surten amb I'ob
jectiu de millorar i a la
vegada veure món.
Hi ha nivell musical a
Benicarló?
Molt més del que la gent
es pensa. Cada vegada hi
han molts més projectes,
a més a més, els músics
joves tenim el suport de
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