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...una ciutat amb

accent religiós
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No"a obra
de Teatre de
Guardia per
al juny

Ismael Mateu
deixa de ser Cap
de Redacció

Entrevista a
Juanjo Masip
(penya Mecheros)
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A aquest número finalitza la tasca d'lsma
el Mateu com a Cap de Redacció de LA
VEU. La seua feina dirigint el suplement
'Jóvenes estrellas' al Periódico Mediterrá
neo no li permet seguir amb nospltres. I
ens sap greu perqué amb ell hem aconse
guit ampliar el nostre ventall de públic i
apropar-nos a tots els benicarlandos i
benicarlandes. A més deis seus articles
ens ha aportat el seu entusiasme per
seguir amb aquesta feixuga tasca d'enge
gar cada setmana la maquinaria d'un set
manari local fet amb ~I maxim rigor possi
ble. El nou Cap de Redacció a partir del
número 280 sera Jordi Maura. Estem
segurs que amb ell les coses també ens

\

aniran molt bé.
Sona sort, Isma! Senvingut, Jordi!

Gracies Isma!

CARXOFAI

PANISSOLAI

••••••••••••••••• ••
A I'església benicarlanda per posic~onar-se ./X..

en contra de les paraules del blsbe de ;'~vr~}'
8ogorb Castelló Reig Pla, que busca encetar . ~
un debat estéril i esgotat per crispar I'am- \l~
bient i sortir guanyant... f

• ••••••••••••••••••
A Martín Garcia, president de la Falla El
Campanar, per no acceptar, com fa tothom
cada any, la decisió del Jurat. Les seues
declaracions a una emissora local ens perju
diquen a tots ...
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SETMANA
SA lA

Extens
programa

ISMAEL MATEU

12 de grups de tota la nos
tra província de Castelló.

Els actes es tancaren el
diumenge 15 d'abril amb la
Processó de la Trobada de
Resurrecció entre les imat
ges de Jesús ressuscitat i
de la Mare de Déu. Assen
yalar que també hi haura
diferents actes religiosos
organitzats per la parroquia
Sant Bartomeu, parroquia
de Sant Pere apostol,
parroquia de Santa Maria
del Mar i convent de Mares
Concepcionistes .

Uns dies entranyables
en que passos i imatges,
cultura i art s'uneixen un
any més per a celebrar la
seua Setmana Santa en la
població de Benicarló. Com
diu I'anunci, una ciutat amb
accent religiós.

TRENCAR L'HORA
Una de les activitats més
esperades a la setmana
santa benicarlanda sera el
dissabte sant amb el 'IX
Trencar I'Hora' a la playa
de Sant Bartomeu a les
12.00 hores, organitzat pel
Grup de Bombos i Tabals
de Benicarló, que comptara
amb la participació de més

sos, al temple Parroquial
de Sant Bartomeu i I'Hora
Santa davant del monu
ment; amb la participació
de totes les confraries i
germandats, a les 22.00
hores.

El 13 d'abril, divendres
sant, Viacrucis de I'Alba i
processó del Sant Enterra
ment a les 21 hores pels

--------, carrers de Benicarló.
ns dies en
qué pas

sos i imatges,
cultura i art, s'u
neixen un any
més per a cele
brar la Setmana
Santa a la nostra
ciutat.

El dimecres Sant es rea
litzara la Processó de la
Trobada, amb I'ordre deis
passos: Gració a I'Hort,
Mare de Déu de I'Esperan
za, Santíssim Crist de la
Flagel'lació, Jesús Natza
ré, Crist de I'Asil, Davalla
ment de la Cruz i Mare de
Déu deis Dolores.

Els actes continuaran el
dijous Sant amb I'exposició
de les imatges deis Pas-

ISMAEL MATEU

Benicarló es prepara un
any més per a celebrar la
Setmana Santa del 7 al 15
d'abril amb un extens pro
grama d'actes. L'obertura
comenyara amb la VIII
Exposició de Setmana San
ta a les sales de la Caixa
Rural 'Sant Isidre', i el 7
d'abril donaran inici els
actes amb un volteig gene
ral de campanes, i a la ves
prada al temple Parroquial
de Sant Bartomeu pregó
d'obertura, imposició de
medalles als nous mem
bres de la Junta Local i
concert de la coral Polifoni
ca Benicarlanda, seguida
ment hi haura un cercaviles
de les tres bandes de Bom
bos i Tambors de Benicarló.

El diumenge 8 d'abril es
realitzara la Processó de la
imatge del Santíssim Crist
del Mar des de la parroquia
de Sant Bartomeu.

Av. Casalduch, 27 Entresol 3
12.005 CASTELLÓ

964.25.68.00 I 964.25.30.36 (FAX)

L
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JORDI MAURA
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FORA DE CASA
Missatge enverinat

Dues
detencions

La Guardia Civil de Beni
carló, va detindre la mati
nada del dia 26, a I'Área
de Servei de Benicarló
de l'Autopista A-7, a una
persona autora d'un
delicte de temptativa de
robatori amb forCfa a les
coses de ¡'interior d'un
vehicle.

L'actuació de la Guar
dia Civil es va produir
quan una patrulla del cos
realitzava un servei de
vigilancia en prevenció
de robatoris en I'Área de
Servei de Benicarló.

A més, la policia de
Benicarló va detindre
tres persones, com a pre
sumptes autors d'un
robatori de peces esporti
ves a un establiment
comercial situat al carrer
del carmen. Els detinguts
han estat posats a dispo
sició judicial.

Atenció amb els possi
bies robatoris pel proce
diment de I'estirada.

Salinas, actual bisbe dela Diócesi de Tortosa

dir a quin bisbat aderir-se. una campanya per polemit
El que es busca és, tal com zar i trencar I'actual estatus
explica aquesta setmana El religiós de la zona nord de
Levante, encetar un debat Castelló, que des del segle
inexistent. XIII pertany a I'historic bis-

A partir d'ara s'intueix bat de Tortosa.

JORDI MAURA

El bisbe se Sogorb i Caste
lió, Reig Pla, ha enviat als
mitjans de comunicació del
Maestrat, territori que per
tany a I'historic Bisbat de
Tortosa, una pastoral sobre
la Passió de Crist. La
comunicació, enviada per
la secretaria particular, ha
estat rebuda amb indigna
ció i concebuda com una
maniobra més des de les
files religioses per provocar
un debat ¡crear tensió amb
una realitat social i historica
que ha existit al lIarg deis
anys sense injerencies
alienes.

El 2 de febrer, el bisbe
de Sogorb Castelló va ins
tar a 'L'espill de I'església'
(Cadena Cope) als fidels
del nord de Castelló a deci-

. ,!" <{ ,r----------------------------------------------,
ISMAEL MATEU

SALÓDEBCN
Catalunya

Benicarló participara a la Saló Internacional de Turisme
de Catalunya, que se celebrara enguany entre el 29 de
marCf i 1'1 d'abril. La regidoria de Turisme comptara
amb un estand propi emmarcat en I'estand provincial
sota la marca turística 'Costa Azahar'. Per a aquesta
ocasió, I'area de Turisme ha preparat una gran varietat

,~ ~de fulletons promocionals de la ciutat per a repartir t. ~ l' 1

entre els assistents com la guia turística de Benicarló, ~ " ·/~,.Ii

~l'"~ ~~~;f~a:~~I~~~~~i~~~~dd~~~~:nO~i~~~:~:~~::o~: "J::. ':::'" '. <, :'~1 J~.':<1 (1

mforma Ismael Mateu. 1 ~ :;, .~.)' •~ ¡fa" " ~ JL ~
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JAVI PASCUAL

TELECARLÓN

Des del 26 de febrer aquesta cadena de televisió
no ha pogut emetre la seua programació habitual
pels motius que a continuació s'exposen:

La 2 de TVE, dins del reajustament per a la zona
nord de Castelló, esta emetent la seua programa
ció pel canal 45, el mateix que Telecarlón utilitzava
des de fa més de 12 anys.

Degut a aquest problema ens veiem obligats a
canviar de canal nosaltres. En breu els informarem
del nostre nou canal.

Telecarlón els demana disculpes per no poder
estar a les Falles amb voste.

Els ramaders de les comarques
Maestrat Ports reclamen molta
més sensibilitat per part de I'admi
nistració pública, especialment de
la valenciana governada pel Partit
Popular que "pareix mantindre's
al marge de tot el que esta suc
ceint amb el sector vacú i porcí
de la nostra comarca", que con
centra al 70% de tota el País
Valencia segons Jordi Beltran, pre
sident de la sectorial de ramaderia
d'lntercoop.

Manifestacions que es van pro
duir en el transcurs d'una roda de
premsa que es va celebrar a Trai
guera amb anterioritat a una reu-
nió amb ramaders no sois d'ací

sinó d'altres ve'¡'ns, organitzada pel PSPV Maestrat
Ports en el marc d'unes jornades que esta dedicant al
sector.

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

L PLE
d'ahir

dijous es
va aprovar la
resolució

ISMAEL MATEU

podria inaugurar-se proxi
mament.

Pero el cas INCOSA té
altres connotacions com la
possible indemnització que
hauria de pagar la firma
empresarial per incompli
ment de contracte, entre
altres aspectes com els
desperfectes o ro'¡'ns aca
bats de I'obra.

El tema es tractara en la
liquidació que es practique
en el seu moment amb el
proposit que el consistori
benicarlando puga rescaba
lar-se de I'estat en que es
troba la playa, que en
aquestes darreres festes
falleres va ser objecte de la
crítica de les onze falles.

" " C' O' " ,;R 4 "V ~~w ¡; J:, ','"\.,¡:' ,

MES PLACA
S'acabaran els

problemes?

ISMAEL MATEU

L'Ajuntament de Benicarló
va aprovar al pie d'ahir
dijous la resolució contrac
tual amb I'empresa INCO
SA -encarregada de la
urbanització de la Playa
Constitució- .

La firma empresarial es
va declarar fa alguns me
sos en suspensió de paga
ments, circumstancia que
va motivar la paralització de
I'obra en el seu tram final, i
que en aquests darrers
anys ha sofert els des
proposits de les empreses
adjudicataries de I'ambiciós
projecte que abandera I'e
quip de govern del Partit
Popular.

L'aprovació permetra
que finalment puga realit
zar-se la liquidació recupe
rant l'Ajuntament la propie
tat de la mateixa amb I'ob
jectiu de procedir a la seua
finalització.

El parquing amb capaci
tat per a uns cent vehicles

L _
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MIGUEL
l!'tIttI

PINANA
Nou secretari

a Benicarló

Méndez Núf~e2. 91
Telt'. 47 35 44

BENICARLÓ

ISMAEL MATEU

D'altra banda s'informa
del carnet amb la nova
imatge i logotip, que han
rebut tots els socis i que
servira per a obtindre avan
tatges i descomptes a molts
comerlt°s.

Els diferents cursos que
es realitzaran des de La
Unió de L1auradors i Rama
ders aquest proxim any
són: poda de cítrics, plagui
cides, producció integrades
d'hortalisses i informatica.

Policies Rurals, més el cos
de la Guardia Civil que vet
liaran per la seguretat deis
camps Benicarlandos.

Un deis objectius acon
seguits per La Unió ha
estat el pla 'de Cremes de
Benicarló aconseguit per a
enguany 2001, i realitzat
perque els lIauradors de la
localitat no tinguen cap pro
blema en aquest sentit i
puguen cremar amb total
seguretat i garantia.

PARTIR
d'ara hi

haura sis
policies rurals i
la Guardia Civil
per vigilar el
camp

tants de la comarca amb
235 afiliats".

POLlCIA RURAL
Un altre deis temes tractats
va ser la seguretat al campo
L'alcalde Jaime Mundo ha
d'acceptar el compromís
de regularitzar aquest
tema. En pocs dies s'am
pliara la plantilla de la Poli
cia Rural amb dos mem
bres més, sent un total de 6

ISMAEL MATEU

La Unió de L1auradors i
Ramaders, en la seua
assemblea local encaPlta
lada pel secretari general
del País Valencia (Joan
Brusca) i pel secretari
comarcal (L1uís Santroma),
van elegir per unanimitat el
seu nou secretari local,
Miguel Piñana. Va ser elo
giat pel seu treball fet fins
ara dins de La Unió. Una
assemblea local ordinaria
que va servir per afer
balanlt i valoració de tot el
passat any 2000 i informar
deis nous cursos que es
realitzaran. Joan Brusca va
voler destacar "I'activitat
des de I'última assemblea
ha avan~at d'una manera
molt important. Els objec
tius marcats s'han fet rea
litat des de La Unió Local
una de les més impor-

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

/0

CÓPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

COPISTERIA COPIES COLOR
LLIBRERIA

PAPERERIA LASER DIGITAL
GREVOL Lectures recornanades

Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLÓ Te!.: 964475698
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que "molt sovint va més
enlla de la pura relació
laboral o económica". El
mateix passa en relació a
molts catalans del sud de
Catalunya que tenen en el
Maestrat i Els Ports el seu
lIoc de residencia, de tre
ball i fins i tot la seua rela
ció familiar.

Porcar considera que
amb el vot en contra del
PP es posa de manifest el
poc interes per part deis
populars castellonencs en
promoure les comunica
cions entre les dues
comunitats autónomes, i
recorda que ja el PP de
Castelló va votar en con
tra en la Diputació de Cas
telló a la moció que el
BLOC va presentar en el
plenari demanant instar al
Govern central la planifi
cació i perioricitat de les
inversions per potenciar el
corredor mediterrani i la
seua conexió amb Fran
9a, "ara entenem des del
BLOC perqué varen vo
tar en contra, si després
en el Senat també voten
en contra de conectar
Castelló i Tarragona".

Amb el no del PP qui
perd son els estudiants,
els treballadors.

LA VEU

Maestrat es traslladen
amb molta frecuencia a
ciutats com TQrtosa, per
motius laborals, econó
mies, d'estudis, peró,
també per motius afectius
i familiars, ja que segons
Porcar entre les comar
ques deis nord de Caste
lió i el sud de Tarragona
existeix una interralació

nacionalista valencia

MB EL
'No' del

PP eixim
perdent tots

ria". Segons el diputat del
BLOC els habitants del

'% ION .; tlf: l\

SENSE TRENS
Entre Castelló i Tarragona

REDACCIÓ

El diputat del BLOC Na
cionalista Valencia a la Di
putació de Castelló, Anto
ni Porcar, ha considerat
"negatiu i patétic" que el
PP ature la iniciativa pre
sentada pels senadors de
CiU i I'Entesa en extendre
les línies regionals que
connecten Tarragona,
Castelló ¡Valencia, i que
faciliten una interrelació
entre les comarques del
nord de Castelló i les del
sud de Tarragona. En la
proposta deis nacionalis
tes catalans es replegava
la valoració del BLOC que
indica que "les pobla
cions del Maestrat i Les
Terres de I'Ebre gaudei
xen des de fa molt de
temps d'una relació que
va més enlla de compar
tir una mateixa lIengua i
cultura, i que avui es tra
dueix en una comunica
ció social, laboral, edu
cativa i fins i tot sanita-

~. f '..' •.----------------------------------------------,
ISMAEL MATEU

ROBATORIS
Ara als restaurants

La banda que preswnptament va realitzat els robatoris, va
actuar a diferents restaurants per la nit, com el Varador, situat
davant del POlt de Benicarló, o el bar la Corcha a la carrete
ra Nacional 340 de Benicarló i a Vinarós als restaurants del
Duc de Vendome, també situat en la Nacional 340 i Wl altre
més. Quan van ser interceptats, va comen<;:ar una persecució,
sense cap resultat, segons informa Ismael Maten.

L ~
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Xavier Burriel

LA VEU DE E
30 de mar<

Divendres:
A. Carceller
Dissabte 24
M. Febrer (~

laveudebenicarlo@eresmas.com 696.85.08.41 964.47.56.98 Casé
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tat podia fer la seua pro
pia falla al bell mig del
carrer i així ho va fer. Per
sort, no cal lamentar mals
majors, més que les
molesties que el fum va
ocasionar als ve"fns del
número 5 del carrer del
Ministre Bayarri fayana
sud.

Encara que tots els
ve"fns som sospitosos, em
deprimeix moltpensar
que estem convivint dia
riament amb aquesta me
na de gent.

El día 20 de mary a les
2.30 de la matinada,
aproximadament, tornava
passejant de veure cre
mar les falles i, de cop,
em vaig adonar d'una
espesa fumera que eixia
d eprop de casa meua. Al
moment d'apropar-me
vaig veure aquesta imat
ge. Per sort, sempre
porto la meua camera de
fotos a punt per a dispa
rar i fotografiar aquest fet.
Algun/a veí/na incívic/a
va pensar que aprofitant
les festes grans de la ciu-

•••••••••••••

DONAI
Dijous dia 5. Cuina tradi
cional de Pasqua. Elabo
ració de mones i farino
ses. A carrec de mem
bres de la Junta. Ens ser
viran amb un assortiment
de Mones i Farinoses típi
ques de Pasqua, que
degustarem en finalitzar
la demostració. A les
16.30 al Casal Municipal.

dimecres 'de 17.00 a
20.00 hores, tant per a la
venda com per a la reco
lIida de roba. Així, la roba
ara es recullira en
aquests locals de la playa
Snt Vicent.

Continuem a la vostra
disposició i lamentem les
possibles molesties que
durant aquests mesos
haura suposat la localit
zació dles nostres ser
veis.

Dijous dia 19. Tarda de
Pasqua. Eíxida a les
15.30 de la playa Sant
Bartomeu. Caminat ens
adreyarem a I'Ermita de
Sant Gregori, on berena
rem i celebrarem el Dia
de Pasqua. I'Associació
de la Dona oferira Mona i
Cafe per a totes les assis
tents. Si teniu a casa els
nets, porteu-Ios perque
tíndrem jocs infanti/s
variats. Al mateix temps,
tindrem jocs de taula per
a les sacies.

Dies 28, 29, 30 i 1. Viatje
a Albacete. Ruta del Qui
xot. El preu és de 21.000
pessetes.
FOTO DENÚNCIAI

e>

CARITESI
Carites Interparroquial de
Benicarló vol informar-vos
que les nostres oficines ja
no .es troben al carrer
Sant Francesc número
24, d'on fa uns mesos
varem sortir donades les
condicions deis local&. '

El nou domicili és al
carrer Crist de la Mar
número 134, al costat de
la Parroquia Sant Pere. El
nostre teleton continua
sent el 964.47.08.78 i els
horaris d'atenció al públic:
dimarts i dijous d'11.00 a
13.30 i dimecres de 17.00
a 19.30 hores.

Altres projectes, com el
Recolyament a Menors i
altres grups de voluntariat
com el de Drogode
pendencia, Gent Gran,
Immigrants, etc desenvo
lupen les seues activitats i
reunions a diferents
locals i casals de les
parroquies del poble.

Aprofitem per ecordar
vos que la 'Tenda de
Tots', projecte en el que
des de ja fa un any s'ha
reconvertit I'antic servei
de roba, es troba a la
playa Sant Vicent número
3 (antic Forn El Racó). El
seu horari és dilluns i



~ENICARLÓ
;: de 2001

W
(leda, 39)

~

Javarra, 12)

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

Dimarts 27
F. Santas (Majar, 1)
Dimecres 28
A. Badenes (Majar, 46)

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

centrals ca
'Bolsín

taurino'

:G de la PLAna
ot ho aplana)

~I Municipal, Sant Francesc, 95 Benicarló
CIUTAT

••••••••••••••••••

Igual cam a I'edició de
I'any 2000, la nastra enti
tat participa el 111 Bolsín
Tauríno, patracinat per la
Diputació Provincial i
l'Escola Taurina de Cas
telló.

La data de celebració
sera la del diumenge dia
1 d'abril al Tentadero El
Caduf a les 12.00 del
matí amb el toreig de sis
jónecs per als alumnes
de l'Escola Taurina de
Castelló (Andrés Quera!,
Pedro Ventaja y Alfonso
Valero) i de la subseu de
Catalunya (López Díaz,
Enrique Guillén i David
Chamizo).

A la finalització de la
sessió es tastaran a les
instal.iacions de El Caduf
unes paelles per a tots. El
preu del menú sera de
1.500 pessetes.

La concentració s'efec
tuara a les 10.00 del matí
als locals de la nostra
entitat.

TODOS LOS
CABALLOS BELLOS

Divendres 30
22.30

Dissabte 31
19.45 i 22.30

Diumenge1
17.00, 19.45 i 22.30

Dilluns 2
19.45 i 22.30

964.47.03.71
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ECOLOGIAI
La nova cultura de I'aigua i el pla hidrologic (1)

Pere Bausa
Arlandes

ques i del consum d'aigua
determina I'existéncia de
conques excedents (Nord I
i 11, Duero i Ebre) i d'altres
deficitaries, triant el trans
vasament més economic.
La base científica del pla
esta molt discutida: el
ministeri de medi ambient
encarrega a 132 experts
un dictamen sobre el PHN,
82 el van lliurar i 81 eren
c1arament contraris. Enca
ra no s'han publicat. No es
qüestionen el tipus d'activi
tats a les zones receptores
(creixement urbanístic i
regadius), sois s'intenta
proveir-Ies. Una conca és
deficitaria no tan sois per
qué plogui poc, sinó per
qué es consumeix massa
aigua. El preu de I'aigua
s'ha fixat en 53 pts/m3, és
un valor mitja molt inferior
del valor real a Almeria o
Múrcia on I'aigua transva
sada valdria 90-150
pts/m3, preu no assumible
pels agricultors.

El transvasament Tajo
Segura fou I'obra hidraulica
estrella del franquisme.
Pretenia portar 600 Hm3, a
Alacant i Múrcia, pero com
a mitjana sois han sigut
300 Hm3 a I'any i a un preu
polític de 15 pts/m3. Es
posa en marxa I'any 1980 i
des deis 60 s'iniciaren
transformacions de milers
d'hectarees a regadiu, per
a les quals no ha arribat
aigua, creant-se un déficit
estructural. Ara pot passar
el mateix, a més a més
amb les reduccions plu
viométriques i increment
de I'evaporació que com
portara el canvi c1imatic.
Aquest PHN s'emmarca
dins de la tradició hidrauli
ca i no en la nova cultura
de I'aigua. Possiblement
seran les grans constructo
res les més beneficiades.
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explotable, més car i amb
majors impactes. A més, el
deteriorament deis siste
mes hidrologics és cada
cop major, rius contami
nats, aqüífers salinitzats,
etc. L'antecedent del PHN,
fou I'elaborat als anys 90
pel govern socialista. Amb
una gestió de I'aigua més
global, hidrologica, estava
dominat encara per la
perspectiva hidraulica,
amb transvasaments de
3210 Hm3 d'aigua. No fou
aprovat. L'actual PHN
2000-2008, del govern
popular, inicia la setmana
passada el seu tramit par
lamentari. Abans s'han ela
borat els Plans de Conca, i
ha sigut aprovat pel Con
sell de I'Aigua, on són
diverses autonomies,
associacions de regants i
companyies hidroeléctri
queso Comporta inversions
importants per a I'estalvi,
reforestació, depuració,
modernització de regadius
pero les peces c1au són la
construcció de més de 70
grans preses i el transva
sament de 1050 Hm3 de
l'Ebre a Barcelona, País
Valencia, Múrcia i Almeria.
A partir de dades c1imati-
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A
gestió

de I'aigua a
I'estat s'ha
basat en grans
infraestructures
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hidraulics tradicionals
(embassaments. etc.). La
gestió de la demanda/con
sum d'aigua seria priorita
ria i la de l'oferta/prove'l
ment de més aigua, com
plementaria dins de la
conca hidrografica, que es
constitueix com unitat fun
cional i en principi, autosu
ficient.

La gestió de I'aigua a
I'estat espanyol s'ha basat
en I'aportació cada vega·
da de majors quantitats
d'aigua mitjanyant la cons·
trucció de grans in
fraestructures hidrauliques,
com embassaments o
canals. És el primer estat
de la U. E. i cinqué del món
en pantans, més de 1100.
Pero roferta d'aigua té
Iímits: hi ha menys recurs

Una nova expressió
.ha aparegut en opo
sició al Pla Hi

drologic Nacional (PHN), la
de nova cultura de I'aigua,
entesa com la gestió sos
tenible de I'aigua, satisfent
les necessitats actuals
sense comprometre les de
generacions futures. La
Unió Europea va establir
el desenvolupament soste
nible com objectiu al Trac
tat d'Amsterdam per a
totes les polítiques secto
rials.

La Directiva Marc de
I'Aigua de la U. E., de 18
de juliol del 2000, que sera
d'obligat compliment al
2006, s'emmarca dins de
la nova cultura de I'aigua.
L'objectiu fonamentals és
la protecció de les aigües i
deis ecosistemes aquatics
evitant la seva contamina
ció. Promou un ús sosteni
ble basant-se en la gestió
de la demanda, afavorint
I'estalvi, minimitzant les
pérdues i controlant les
activitats que consumeixen
aigua. Afavoreix la depu
ració completa, la mo
dernització de les conduc
cions i les técniques es
talviadores d'aigua urbana
i agrícola. També el control
i pagament de I'aigua con
sumida a un preu real
incloent totes les despe
ses i afeccions produ'ldes
per la seva extracció i con'"
ducció. Fins ara I'aigua
agrícola era gestionada en
régim de concessió, els
agricultors pagaven, els
embassaments, canals, el
seu manteniment pero no
I'aigua. Quan a I'oferta, en
primer 1I0c estara la reutilit
zació de les aigües resi
duals i després des de sis
temes innovadors com la
dessalació, amb energies
renovables, als métodes
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Durant els mesos de
mars:, abril i maig se
celebrara a Benicarló el
XXI Cicle de Concerts de
primavera 2001, organit
zat per I'organisme autó
nom de cultura del con
sistori benicarlando, que
dirigeix el Regidor Dele
gat Francisco Flos, que
va comparéixer per a
donar a conéixer els prin
cipals actes. El van
acompanyar en la pre
sentació del programa
Vicent Arnau (Banda de
música Ciutat de Beni
carló), Juanjo Vilaroya
(Associació Musical Di
abolus) i Rafa Sánchez
(Assessor cultural de I'a
juntament).

El primer gran acte es
produira el 31 de mars: a
l'Església de Sant Pere,
on I'orquestra de cambra
del conservatori profes
sional de música Mestre
Feliu, oferira un extraor
dinari concert amb obres
de Vivaldi i Corelli, entre
altres. Les actuacions
continuen 1'1 i 8 d'abril
amb dos concerts prota
gonitzats el primer, per la
secció de flautes i fagots
entre altres de I'escola de
música Ciutat de Beni
carló i el segon, per la
secció juvenil de la
banda de música.

El dissabte 14 d'abril
Jorge Martorell actuara
amb I'obra 'Elements'.

També esta previst
que se celebre de nou el
3r Aplec de corals juve
nils per a dissabte 28 d~a

bril. Al mes de maig el
Regidor Delegat de C.ul
tura destaca I'actuació
prevista per al dia 5 de
Roberto Casat, guanya
dor del certamen d'inter
prets.

Per al 6 de maig, I'A
plec 'Cant als comar
ques'.

I'art teatral a la comarca del
Maestrat.

Cada muntatge de Tea
tre de Guardia ha suposat
un autentic exit, fugint sem
pre d'aprofitar-se de I'exit
anterior, de repetir-se o
d'especialitzar-se en un ti
pus de genere determinat,
cada un d'ells ha suposat,
un repte de major enverga
dura.

Va ser al mes de setem
bre de 1994 quan Josi Gan
zenmüller va posar en
marxa una companyia de
teatre amateur de caracter
estable, amb una clara
aposta pel teatre lIiure.

JAVI PASCUAL

A DATA
prevista

per al muntatge
és el divendres
18 de maig

comens:ar els assatjos per
a poder oferir, una vegada
més, un teatre del més alt
nivell al que ens té acostu
mats aquesta jove com
panyia benicarlanda, im
prescindible referencia de
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NOVAOBRA
'Oblida els tambors'

MUNICIPAL

La companyia amateur de
Benicarló Teatre de Guar
dia, esta treballant en el
muntatge de I'obra d'Ana
Diosado 'Oblida els tam
bors'. El grup de teatre
afronta el que sera ja el seu
onzé muntatge en set anys
d'existencia.

En aquests moments
s'esta treballant en la pre
paració d'aquesta obra
d'Ana Diosado, i la data
prevista per a I'estrena sera
divendres 18 de maigo

Una obra d'un major
grau de dificultat, que ha
trobat en aquesta ocasió el
director del muntatge Josi
Ganzenmüller, en I'elecció
deis interprets, que només
sis, d'entre un ampli elenc
de 22 actrius i actors que
ha vingut demostrant gran
qualitat, entrega i il.lusió.

Professionals per a una
posada en escena, amb
una enorme responsabilitat
com són: Anna Foix, Con
chu Jovaní, Silvia Guillem,
Patri Sastriques, Ximo Viz
carro i José Ma Querol. El
passat mes de gener van
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malestar ve únicament
motivat per la falta de sen
sibilitat demostrada cap a
la nostra associació.

Ens agradaria dirigir-nos
a la Junta de la Falla Beni
carló per a que fets d'a
quest ti pus no tornen a
repetir-se i evitar així possi
bies confusions.

mitable, ja que les danses
són el sentiment de tot un
poble, i els sentiments no
és poden imitar, hi ha que
sentir-los.

Per altra part ens agra
daria senyalar que no
tenim res en contra de
Benicarló ni de les seues
Falles i que el nostre

S VA FER
una

representació
de les nostres
danses sense
consultar-ho
abans

ciar que alió que va ser
representat el dia 17 de
febrer no eren les danses
de Peníscola sinó una sim
ple imitació d'una cosa ini-

JESÚS BAYARRI

Els membres del Grup Cul
tural de Danses de Penís
cola volem expresar el nos
tre malestar pels fets que
varen tindre looc el dia 17
de febrer de 2001 com a
motiu de I'exaltació de la
Fallera Major de Benicarló.

En aquest acte es va dur
a cap una representació de
les nostres ancestrals dan
ses sense consultar-ho pre
viament, acció que al nos
tre entendre va resultar del
tot desacertada.

Ens agradaria deixar ben

Josep M.
San Abdon

ELS DIES GLORIOSOSI
Educació i emoció
23 - 111 - 2001
La revista Graó publica un interessant
article del professor Miguel 8iguán,
"Inmigrantes en la escuela", en el que
es pot lIegir el següent: "No es por su
diferencia cultural que se margina
al inmigrado, sino porque su dife
rencia cultural le sitúa en condicio
nes de inferioridad en la escala eco
nómica y social de nuestra socie
dad. (...) La auténtica ideología de
nuestra sociedad es la moral del
éxito y, en primer lugar, del éxito
económico. Y es en una sociedad
montada sobre estos supuestos
que el emigrado resulta necesaria
mente discriminado. Y esta es la

verdadera raíz de las dificultades de
la escuela para proponer una edu
cación a la altura de estos proble
mas: que los valores de los educa
dores tienen escasa relación con
los que efectivamente mueven a
nuestra sociedad, que espera de la
educación exclusivamente un tram
polín para el éxito". Aquests proble
mes no els arregla només I'escola.
24 - 111 - 2001
Torno a anar al cinema després de
molts mesos. La pel.lícula "Billy Elliot"
em fa retrobar amb un cinema no habi
tual actualment a les nostres cartelle
res, un cinema que transmet emo
cions que és el fonament de tot art

amb el permís del senyor Bertold
Brech, la pel.lícula del director britanic
8tephen Deldry ens mostra algun deis
moments amb més tendresa que hem
vist darrerament al cinema, inoblidable
rescena en que el xiquet protagonista
baila al gimnas amb el seu amiguet
després que aquest li ha manifestat la
seua identitat sexual. "Billy Elliot" és
una mostra del cinema angles que
actualment esta a I'avantguarda a
Europa, un cinema que sense oblidar
la necessaria comercialitat, explica el
que li passa a la gent que va pel
carrer, una cosa que trobem a faltar al
cinema que es fa a casa nostra.
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DE DIUMENGE A DIUMENGEI
A una passa de I'ascens

Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

cense, de la coneguda ciu
tat de Benicassim, que no
és el segon equip del
Benicassim, sinó un altre
equip absolutament inde
pendent. Un jarkstríns de
Marqués, dos gols de cap
de Joaqui, i sengles gols de
Guillamón i Raül van arre
donir un partjt que va
comene;ar una mica avorrit,
pero que es va animar a la
segona parto Tots els gols,

. tret del segon marcat de
penal, van ser de bella fac
tura que es diu i van comp
tar a la inestimable col'labo
ració de la defensa foraste
ra. Els jugadors locals
només havien de tirar entre
els tres pals mirant de no
encertar el cos porter rival,
tasca especialment compli
cada donades les conside
rables dimensions del xicot.

El proper diumenge hi ha
desplac;ament al camp de
I'Albocasser, que ocupa el
darrer lIoc de la c1assifica
ció. Molt de compte amb els
albocassins que tenen
fama de destralers. A Caljg
es juga un interessant
Calig-Sant Mateu. Si els
resultats són logics (guan
yen el Benicarló i el Calig),
el CDB es convertiria en vir
tual campió a falta de qua
tre jornades per a acabar la
lIiga.

Com deja en un anunci
un autor amb fama de pla
giari de "La familia de Pas
cual Duarte", "La colmena" i
"Rol de cornudos", "a ver si
es verdad".

LAVEU

tara el perque d'aquesta
passió fallera. Molt senzill:
setmana a setmana he anat
lIegint totes i cadascuna de
les notícies que puntual
ment ens informaven de la
presentació de totes i
cadascuna de les falles i
totes i cadascuna de les
falleres. Aquest setmanari
ha estat una especie de
réplica d' "El artista falle
ro", publicació de gran
renom dins del món faller
valencia. Si tot aixo ho enri
quim amb entrevistes a
coLlaboradors fallers,el
resultat salta a la vista.

Així m'he pogut concen~
trar i, després de dormir
vint-i-quatre hores segui~

des, me'n vaig anar a veure
una altra victoria contun
dent de I'amo i senyor de la
primera regional. Set a un
davant un apegalós Beni-

LeDa
ot ser

virtual campió a
falta de quatre
jornades per a
acabar

passar una setmana, pero
ha valgut la pena. Dono per
bones totes les penalitats
que he sofert i I'esfore; que
suposara refer la meua
maltreta imatge: "no sap
beure", "mira quins ulls
de gatolí que fa", "sembla
mentida que un pare de
famíIia done aquests
espectacles", i d'altres de
més grosses. Vosté,
pacient lector, es pregun-

Des que em vaig comprar
LA VEU el dia 17 de mare;
(a mi no me la regala ningú)
tins aquest passat 24, no he
pogut dormir. Totes les nits
banderejant per casa com
anima en pena. Qui més ho
ha agraH ha estat la meua
dona. Amb el seu amor,
comprensió i delicadesa
característics m'ha fet
veure que ha estat un remei
perfecte per a no sentir els
meus roncs nocturns que,
assegura ella, no la deixen
dormir. El neguit ha estat
protagonista d'aquests set
díes í m'ha perseguit alla on
he anat. Portada del núme
ro 277 de LA VEU: "i la
millar falla de tates és...
alguna d'aquestes". Sis
pagines de falles, sis, i jo
sense assabentar-me quina
és la millor falla de totes.
Així he estat una setmana,
desficiós, anguniós, perse
guit per un dubte que m'ha
martiritzat i que ha fet de la
meua vida un infern. M'ha
canviat el caracter, els
meus fills diuen que estic
boig, la sogra ja no em vol
fer el dinar, i els amics diuen
que ja no poden més amb
la meua persona. Pero per
ti es va fer la lIum. Portada
del número 278 de LA VEU
"Carrasca 1", compartint
aquest honor -faltaria més
amb Joan Brusca. Avida
ment vaig buscar a I'interior.
Pagina 7 "La falla la
Carrasca va guanyar el
primer premi". Uffff! Quin
descans! Hi ha hagut que
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C. H. GODELLA 33
J. Miguel, José García (7), Guillermo Mota (1), Sergio
Amat, Daniel Polo (3), Javier pérez (3), Félix Morcillo
(1) -equip inicial-, Domingo Fernández (6), Sergio
López (2), Juan José Uorens, Rafa Esparta(1), Rafael
Jurado (5), Jordi Bonet (2) i José Valero (2).

C. H. BENICARLÓ 23
Miguel Puerto, Jordi Figueras, Alexandar Jovic (12),
Guillermo (7), David Escura, Esteban (1), Cristian (3), 
equip inicial-, Jordi Simó i Enrique Bayarri.

I'equip va comenyar a notar carlandos que es van veure
el cansament i se'n va anar superats pels nombrosos
als vestidors amb 3 gols de contratacs que van realit
desavantatge. A la repres- zar els de Godella. Aquest
sa, el calor que feia a la dissabte es juga I'últim par
pista (era descoberta), va tit de la temporada contra
acabar encara més amb el Bétera al poliesportiu
les possibilitats deis beni- municipal de Benicarló.

L C. H.
Benicarló

es va presentar
a Godella amb
massa baixes,
amb un canvi
per posició i
un porter

gant molt fort en atac i con
cretant les ocasions en
ataco Pero, a mesura que
el partit anava allargant-se,

H

'nSOL

DERROTA
EXAGERADA

Godella va
•ser superior

GUlLLEM SEGARRA

Penúltim partit de la tempo
rada d'un equip amb mol
tes baixes, tan sois amb un
canvi per camp i un porter.
L'equip es va desplayar a
Gbdella per a disputar un
partit, en teoria igualat per
que tots dos equips estan
en la meitat de la taula de
c1assificació, pero el partit
se'l va complicar el Beni
carló. Primer perque no hi
havia banqueta i segon
perque el cansament de
I;equip era evident, sobre
tot a la segona meitat. L'e
quip va comenyar el partit
amb molta seriositat, ju-

Els Tres
Mases

FREO
C. E. X/RUCA

El passat dia 25 de febrer
es feia la travessia deis tres
masos, a la qual acudirem
23 fresquets i desperts
caminants que no havíem
anat de Carnestoltes. Pre
císament a causa d'aques
ta festa hi va haver nom
broses baixes.

Malgrat tot, a les 7:30
sortíem de Benicarló cap al
Mas de Conill per

comenyar la nostra ruta. Ja
al 1I0c i havent fet I'explica
ció pertinent, marxarem
direcció al Pla deis avencs i
les cabanetes, darrera del
Mas de Vallterra i ja al
terme de Santa Magdale
na. Arribarem aviat, I'aire
ens acaba de despertar.
Aleshores vam fer la prime
ra aturada i I'explicació del
que estavem veient: Les

Santes, Vistahermosa, Tor
re de San Millán, etc. D'ací
anarem direcció al Racó
del Groc, a la 1I0ma del qual
es troba el Cocó de l'Esca
la. L'esmorzar el férem en
un raser de casa, al solet
perque ens escalfés i ja a
l'Alt del Fardatxo. Vam fer
mitja hora de merescut
descans, ja que havíem fet
gairebé tota la muntada.
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ATLETISME
IV Jocs

d'Atletisme
BAIX MAESTRAT C. Ros

La darrera Jornada deis
XVIII Jocs Esportius Esco
lars del País Valencia esti
gué organitzada un cop
més pel C. A. Baix Maestrat
Carns Ros a les Pistes d'A
tletisme Municipals de 'El
Povet' el diumenge passat
25 de mary, participant
aquesta volta el club orga
nitzador i el C. E. Vinares.

En la prova deis 1.000
mil alevins domina Alejan
dro Maura (3'38"5) per
davant del benjamí Jorge
Esbrí (3'57"0), i en la
corresponent en dones
destaca Andrea Salvador
(3'42"6).

Elísabeth Delshorts es
c1assifica la primera al
200mt infantil assolint un
registre de 33"5 (m.p.) i per
la seva part, les cadets
Laura Esbrí i Bea Ferrando
es disputaren el 300 mt

Els entrepans estaven
bons i ens donaren forces
per continuar caminant.
Després passarem per la
Culata deis Atans i, mentre
comentavem el que veiem,
Jesús prenia nota de tots el
r>unts i horaris. A més a
més, mentre tots els nos
tres moviments eren vigi
lats per la Mola del ColI
Negre, encara ens va

(51"7 i 52"3 respectiva
ment). En la prova deis
1000 m.obs intervingueren
els infantils Felipe Tena (
3'27"8 C.EV) i Fran Sastre
(3'34"0), i en la modalitat
de 1.500 m.obs. guanya el
cadet del C.EV Jahvé Fer
nández (5'22"9).

També es van disputar
distintes proves de relleus,
de les quals cal destacar en
categoria femenina el 4x60
mil aleví (40"5) i el 4x80
mil infantil (46"6).

Pel que fa a lIanyament
de pilota cal anomenar a
Iván Prats (22,22) i a Widad
Khayat en femenina

•
• ONS

~~l{,1resultats

deis nostres

sobrar temps i diners per a
criticar a I'Ajuntament.

Baixant cap al Mas d'E
xaudí ens vam entretindre
fent esparrecs i gaudírem
d'una de les carrasques
mes grans de la comarca.

Del Mas d'Exaudí conti
nuarem baixant pel Barranc
de la Garrotxa fins situar
nos sota la Roca Nacia, la
qual remuntarem per veure

(17,53), tots dos en catego
ria aleví, i a Iñaki Giner en
benjamí (19,53). En I'espe
cialitat de martell Kalisa El
Faghloumi (14,66) asoleix
el RC infantil.

Cristina Ferrando en
categoria benjamí, va
superar el 1,00 (m. p.)
d'alyada al primer intent, i
així mateix ho van aconse
guir en perxa en cat. infan
til Elísabeth Delshorts i les
atletes del C. E. v., Eva
Forcadell iCaria Ronchera
situat el llistó a 1,83, i
també Felipe Tena (C.EV)
a 2,33. A la prova triple salt
tingueren una bona actua
ció Evelyn Flores (10,11),
qui va batre el RC abs. en
cat. juvenil, Bea Ferrando
(9,69) i Laura Esbrí (9,51)
en cadet, i la infantil Elísa
beth Deslhorts (9,49),

e vegades
no esta

de més coneixer
alió de casa

les runes del Mas de L'Alle
ro i el forat de I'avenc d'Ali
fragoso

Havíem fet fam i dinarem
en un ressol guardat del
vent sota el Pla de les Bas-

C. f\. BAIX MAESTRAT CAR:-IS Ros

superant totes aquestes
atletes la seva marca per
sonal.

REUNiÓ AUTONÓMICA
DE FONS
Representant al C. A. Baix
Maestrat Carns Ros els
atletes: Héctor Hernández,
Fran Sastre i Kalisa El
Faghloumi en 3.000 mil
infantil, Andrea Salvador
en 2.000 mil aleví i Josep
Ma L1uís (senior) en 5.000
mil. Héctor (10'47"8) i
Josep Ma (16'00") van
millorar la seva marca per
sonal, esmentant també
I'actuació d'aquest últim al
campionat de pista que tin
gué lIoc a Tarragona el pas
sat 18 de mary, on disputa
un 1.500mll resultant guan
yador de la prava amb
4'16" (m.p.).

ses, encara al Barranc de
la Garrotxa. Ja teníem fet
quasi tot el camí i ens
mereixíem el dinar. Des
prés, en mitja hora arriba
rem al Mas de Conill on
teníem el cotxes.

En resum: de vegades
no esta de més conéixer
alle de casa.
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"La pla~a de la Constitució és 'a lo
Agata Ruiz de la Prada'. Sí"
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Juanjo Masip és un jove benicarlando de 24 anys.
Exjugador del C. B. Benicarló i encara aficionat al
basquet. També li agraden altres esports. Durant
aquests darrers 5 anys ha estat en la Universitat
Jaume I de Castelló formant-se com a Enginyer Tec
nic en Informatica. Actualment, ajuda en el negoci
familiar. A banda de I'esport i el treball, i ja com a
hobby, Juanjocoordina junt amb Juan Carlos Segarra
('Jungle'), el que denomina la secció sibernetíco-fes
tiva de la Penya Mechero, que té els ciments en la
seva web (http://www.penyamechero.come.to) i en la
lIista de correu (penyamechero@hotmail.com) a la

que qualsevol (soci o no) pot subscriure's.
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Que ens deparara la
Penya Mechero durant
aquest nou mandat que
inicies com a President?
De moment, tenim confir
mats actes per al cinque
aniversari que s'engloba
ran en sopars i trobades
com la del dia del soci que
farem a I'ermita de Sant
Gregori aquest 31 /de
Man;. Peró esperem que
I'aniversari no fac;a ombra
a la nostra dama, a la qual
mai volem descuidar i que
sera presentada el 7 d'A
bril a les 20 hores, junt
amb les d'altres penyes,
en I'auditori municipal.
Després, a l'Agost, vindra
el ja consagrat 'Mechero
Festival', el qual organitza
una subcomissió de la
Penya de forma autóno
ma, i la setmana de festes
esperem atiborrar a la
gent d'actes.
Quin és el secret de I'e
xit de les penyes?
Crec que I'exit és degut a
la integració que hem tin
gut amb la gent del poble i
la quantitat d'actes per al
gran públic que fem. La
Penya Salats amb 'Afa
nias', Penya Tararots amb
'Pare Noél', o la nostra
Penya amb el premi a la
millor crítica local ('Falla

més Cadufera') són actes
que a ningú desagraden.
Després, durant la setma
na de festes, I'exit de les
penyes depen molt del
tipus de gent que vaja. La
majoria van a passar-s'ho
bé sense molestar a
ningú, peró hi ha una
minoria que per desgracia
es fa notar... i aixó ens
perjudica.
Quanta vida creus que
poden tindre, o són
il.limitades?
Les penyes duraran el
que vulgue la gent que les
forme. Mentre tinguem
socis que donen suport a
les activitats que fem o
mentre existeixca gent
que tinga ganes de com
partir el jaleo i la xalera de
les festes, tindrem vida.
L'any passat vam veure
a~unes escenes de
violencia...
Cal dir que aixó no benefi
cia ni a les penyes ni a
Benicarló i puc assegurar
que cap penya ho vol. Es
una lIastima que existeix
ca gent així. Fins i tot, les
penyes hem pensat en
restringir el pas al recinte
deis casals, peró aixó és
inviable ja que trenca la
filosofia que s'ha seguit en
Benicarló on, a diferencia
d'altres ciutats, sempre
hem estat oberts a tot
hom, tot i sent eixa la prin
cipal raó del problema.
Solució? Que les penyes
estiguen atentes.
Té més vida jove Beni
carló, a més a més de
les penyes?
Sí, per sort cada vegada
més. El número de locals
d'oci a Benicarló va aug
mentant, peró reconec
que encara li falta alguna

cosa per a estar al nivell
de les nostres localitats
ve'lnes, com pot ser, per
exemple, una zona d'oci.
Des de I'Ajuntament
esteu rebent el suport
necessari?
Segons la meua opinió,
I'ajuntament ens podria
donar més suport en el
sentit d'acondicionar uns
terrenys adequats per a
montar els nostres casals.
La gent en general ho
agrairia.
Com seria el teu model
d'oci per a joves durant
I'any i a festes d'agost?
Com deien les enganxi
nes que va fer la coordi
nadora de P,enyes: "En
fiestas, no te pegues".
Han acabat les falles,
com veu un jove les
possibilitats a les festes
del foc?
Hi ha molts joves, fins i tot
la gent de la nostra penya,
involucrats en el món de
les falles. L'ambient que
es respira durant les falles
és diferent del de festes
d'agost, la gent es mou
més pels carrers... es
viuen més. Pot ser perque
siguen més curtes les

falles, ho disfrutes més.
Com va sorgir el premi
Penya Mechero a la falla
més benicarlanda de
totes?
La idea de premiar a la
falla més cadufera va sor
gir ara fa 3 anys de la ma
d'uns quants socis. Vo
líem premiar a la millor
crítica del poble i aquest
any, per cert, la Falla La
Barraca-Mallols ha sigut
la més cadufera: un hortet
amb productes típics de la
nostra terra, una maqueta
de la playa La Constitució,
etc. Enguany hem acon
seguit que la Junta Local
Fallera ens reconegués.
Som un poble modern?
Segons com es mire. La
plac;a de la Constitució es
moderna 'a lo Ágata Ruiz
de la Prada', ja que ser
veix per a tot excepte per
a alió que es va fer. A més
a més, I'ajuntament no vol
la instal.lació de fibra ópti
ca... perque queda an
tiestetic! Som moderns o
passem de tot? A vega
des no ho sé...
A qui creus que hem
d'entrevistar?
A Pepe Palanques.
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