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I ens valen ter
creure que

tenim bandera
blava...

El BLOC es
queixa del
tancament
de I'INEM

Entrevista a
Pablo Anglés
(director banda)



DES DEL 18 D'AGOST DE 1995

Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
C/ Sant Francesc, 95

Casal Municipal
12.580 Benicarló Tel. 667.62.25.86

FAX: 964.47.56.98

Enllay a la xarxa internet:
http://www.benicarlo.org
http://lNww.vinaros.net

Directora/ CRISTINA GARCIA

Cap de Redacció/ JORDI MAURA

Consell de Redacció/
XIMO BUENO

FRANCESC DEL CASTILLO
TONYO FIBLA

JOAN GREGORI
JOSEP M SAN ABDON
RODOLFO SERRANO

CoHaboradors/
MARC ANTONI ADELL

PERE BAUsA
XAVIER BURRIEL

ADRIAN ESTELLER
ISMAEL MATEU

GUILLEM SEGARRA
GREGORIO SEGARRA

Fotografies/ JORDI MAURA i
ISMAEL MATEU

Administració, subscripcions
i publicitatl 964.46.0338

Disseny/ © COPISTERIA GREVOL

Dipósit legal/ CS- 242-95

Imprimeixl GREVOL.
PASSATGE SANT BLAI N. 2

LA VEU respecta la lIibertat d'expressió.
La responsabilitat de les opinions és de qui
signa I'escrit LA VEU es reserva el dret
d'acun;ar els textos que sobrepassen les
20 línies. Els articles hauran d'anar signats
amb nom, adreya i número de ONI, encara
que podran aparéixer amb pseudonim.

Bandera blava:
garantia de qualitat?

S i els que més en saben i més manen
ens ofereixen un producte com abo,
nosaltres, com persones més humils,

bé ha hem de creure. Si les autoritats euro
pees concedeixen él la bandera blava a la

'.

nostra platja del Morrongo, podem estar tran-
quils: I'aigua, per forga, ha d'estar neta, I'en
torn i els serveis són els idonis, els accessos
són excel.lents. ElIs ens ha diuen: tenim ban
dera blava, ens la mereixem; ningú no dóna
res de franco

No sabem qu!n tipus ~'inspectors controlen
la nostra platja,' ni coneixem els informes que
surten de I'ajuntament, pero qualsevol perso
na que es passeja per la vara de la mar pot
veure com, prou a sovint, a menys de 100
metres de la platja, una claveguera aboca a
la mar aigües brutes amb mal color ¡mala
olor.

La nit de sant Joan, als nostres polítics del
PP els caura la ba'l:a mirant com puja la ban
dera i se'ls ompli'ra la boca de paraules
molles. Sí, Benicarló se la mereix! Benicarló
s'ho mereix tot!, encara que siga enganyant
els banyistes.

CARXOFAI
•••••••••••••••••••
Per a José Ballester, que ja és la Millor Per-
sona Vinculada a l'Esport de Benicarló 2001.
La junta rectora de I'Organisme Autónom /}'~..

~' ¡Yf"'Y"lr/'~</_
d'Esports, reunida a I'ajuntament, va fer .
bona la proposta del Club d'Escacs de Beni
carló. Des de LA VEU volern felicitar aquest
esportista benicarlando que tants premis ha
aconseguit. ..
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Com estan los
nostres platges?

--

REDACCIÓ

D'ací menys d'un mes les
tres platges de Benicarló,
Mar Xica, Morrongo i Cara
cola, s'ompliran d'usuaris
amb la intenció de, com
cada any, de prendre el sol
i banyar-se. Pero aquestes
dos possibilitats s'han de
fer, tenint en compte totes
les garanties per a la nostra
salut. Acompleixen les nos
tres platges a finals del mes
de maig totes les mesures
sanitaries? Estan en condi
cions de obtindre Bandera
Blava?

BANDERES BLAVES
La Bandera Blava es va
crear \'any 1987, amb oca
sió del Dia Europeu del
Medi Ambient i va ser pro
mogut per la Fundació
Europea d'Educació Am
biental. A Espanya, els
membres de I'Associació
d'Educació Ambiental i del
Consumidor, integrada a la
Fundació Europea, son els
responsables de concedir
la bandera blava, a tenor
deis informes i candidatu
res presentades. De les
160 platges del litoral
valencia, únicament sis no
son aptes per al bany, que
representen un 3% del
total. Les causes hi ha que
buscar-les fonamentalment
en el comportament d'algu
nes industries, així com en
diverses actuacions de cla
vegeram i sanejament defi
cients, com és el fet de no
tindre una planta de depu
ració d'aigües residuals,
que no un emissari, que I'ú
nic que fa és tirar la merda
uns quilometres més lIuny.

Comencem per la de
més al sud, la Caracola,

una platja que en els
darrers mesos s'ha vist
molt beneficiada de la rege
neració del litoral entre
Benicarló i Peníscola, crei
xent espectacularment des
deis temporalets del mes
de desembre que va dur a
la Caracola bona part de la
sorra abocada pels ca
mions uns quilometres més
al sud. La qualitat d'aques
ta sorra ha estat qüestiona
da reiteradament pel PSOE
de Peníscola que conside
ra que I'origen i la qualitat
de la sorra, provinent de
pedra matxacada, es dei
xara notar en tot el litoral i
en la granulació de la sorra
en molts anys. Seguint un
poc més amunt ens trobem
amb uns tubs que aboquen
aigües residuals a la cala
que hi ha abans del Para
dor sense cap control. Ni
les autoritats competents
en materia sanitaria ni les
urbanístiques han frenat
aquesta actitud amb les
posteriors urbanitzacions
que a aquella partida s'han
fet. Un poc més amunt una
eixida d'aigües pluvials -en
teoria- aboca de tant en
tant i sense control, Iíquids
negres i residus de tipus
organic, com va passar fa
escassament dues setma
nes on, "alguna empresa
constructora va connec
tar amb al colector de
pluvials la seua eixida
d'aigües negres", segons
va dir ¡'alcalde en roda de
premsa. Aquest succés ha
estat habitual durant molt
anys i denunciat des de
I'anterior legislatura per
I'exregidor de Medi
Ambient, Xavier Rodríguez
(BLOC): "El que no recor
da I'alcalde és la presen-

cia d'un col-lector d'ai
gües fecals que baixa
perpendicular a la nova
gasolinera, formigonat
en 1I0ses fins a la mar i
que hauria d'haver estat
eliminat des de fa anys, i
que molt sovint, quan hi
ha pluges que fan pujar
el nivell de les aigües,
segueix sortint com una
font. Qualsevol vianant
només deixant-se guiar
per les pudors ho pot
descobrir sense proble
mes. A més les cone
xions iHegals és cosa
habitual des de fa anys,
el problema és que no se
sancionen amb duresa
aquestes conductes, i no
són les emprese sois les
que és conecten, sino
molts particulars, i aixó
des de I'alcaldia se sap
des fa molt de temps".

MORRONGO VERSUS

PENíSCOLA SUD

La turística ciutat ve'lna
no tindra enguany bandera
blava per ¡'existencia d'o
bres, pero la seua platja
sud ha estat qualificada per
la Unió Europea com "no
apta" per al bany. Els
motius són que el municipi
no disposa de depuradora,
que no existeix un control
sobre els productes conta-

JORDI MAURA

minants que fan servir les
barques al Port i que les
medicions a I'ullal i I'acequia
Sangonera no passen els
tests de contaminació per
abocaments incontrolats, de
manera que les seues
aigües no van passar I'ana
lisi microbiologic del mes
d'agost passat, un exhaustiu
test que inclou coliformes
totals, coliformes fecals,
estreptococos fecals, i anal/
si organoleptics, mitjan<;:ant
els quals es verifica la trans
parencia de I'aigua, la seus
olor, els residus flotants,
etc., així com I'estat de la
sorra de la plalja.

Tenint en compte el que
ha passat a Peníscola i con
siderant que aquest últim
vessament incontrolat de
líquids pestilents s'ha pro
du'ft a escasos 100 metres
de la platja del Morrongo 
una platja que opte a la Ban
dera Blava-, la pregunta és
obvia, que pot passar amb
aquesta Bandera Blava?

A hores 'd'ara no se sap,
de moment, quina sera -si
és que la hi ha- la sanció
que' recaura sobre la supo
sada empres~ de Benicarló
que irresponsablement ha
realitzat un fet que posa en
greu perill la qualitat de les
aigües del Morrongo

CONT PAG SEG.
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i per extensió la Bandera
Blava amb que comptava
la nostra millor (?) platja.
Una cosa és ben certa, ni
la regidoria de Turisme, ni
la d'Urbanisme, fan els
deures que li pertoquen per
tal d'evitar accions delicti
ves que estan ficant en
perill la salut deis ciuta
dans, i al mateix temps
poden condicionar el que
mantinguem una platja de

qualitat. El comportament
incorrecte d'algunes indús
tries de Benicarló, pel que
fa al sanejament i aboca
ment de residus al c1ave
gueram, i el negligent con
trol sanitari existent per
part de la Conselleria i del
propi Ajuntament sobre els
col.lectors, a més de la ine
xistencia d'una depuradora
d'aigües residuals, tal com
mana la directiva europea

en materia mediambiental,
complica el poder garantir
la seguretat, neteja i salut
deis usuaris de les nostres
platges per tal d'obtindre
reconeixements de quali
tat, i permetre el bany.

Un poc més amunt la
platja de la Mar Xica pre
senta un aspecte desola
dor, pie d'ampolles i enva
sos que romanen alla des
del mes d'octubre passat,

un emissari que s'ha tren
cat diverses vegades i un
tram final de la Rambla de
Cervera que encara té res
tes de residus industrials i
aigües semiestancades on,
de ben segur, hi ha nivells
de contaminació incompati
bles sanitariament amb el
bany.

~3: e I"C
TANCAMENT DE L'INEM

DOS CARTELLS DE TANCADA
JORDI MAURA

El BLOC de Benicarló ha
denunciat el tancament de
I'oficina de I'INEM de Beni
carló, que ha passat en les
últimes setmanes d'estar
oberta una hora a tancar-~e

¡retardar-se constantment
la seua obertura. L'oficina
,de I'INEM de Benicarló, que
'donava servici al carrer
Sant Francesc als municipis
de Peníscola i Benicarló

, principalment, va tancar pel
mal estat de la seua estruc
tura afectada per aluminosi,
des de lIavors es va traslla-

~¡ dar a Vinares deixant una
delegació a Benicarló en els
baixos de I'antic consistori

.per al control deis aturats
d'estes poblacions, sense
que es restablira el servei al
haver-se traslladat el perso
nal.

RODRíGUEZ
,Xavier Rodríguez ressalta
va que la oficina "no presta
cap servei al municipi ja
que existix un cartell can
viant que anuncia ara
.novament, que I'oficina
romandra tancada fins al
31 de maig, de manera
que molts benicarlandos
van directament a I'ofici-

na de Vinarós perqué
estan segurs que allí la
trobaran oberta".

L'edil es pregunta que
s'ha fet des de I'equip de
govern popular davant d'es
ta situació de perdua de
qualitat de vida deis ciuta
dans i es pregunten si el
"tot va bé", comporta que
no fac;:a falta I'oficina de I'a
tur.

JAIME MUNDO
El grup nacionalista lamenta
el passotisme de Jaime
Mundo i asseguren que en
inversa situació "des del
consistori de Vinarós
hagueren negociat amb
les administracions per a
assegurar el servei als
seus ciutadans" en contra
dicció amb "la submissió
total" deis polítics benicar
landos als dictats de Diputa
ció i conselleries. El BLOC
lamenta que "des de Beni
carló callem i paguem
sense rebeHar-nos com si
ho tinguérem assumit".

Finalment el portaveu
nacionalista demana al PP
amor propi davant de les
necessitats deis ciutadans i
els insta a dir prou a esta
situació i treballar per a la
població de Benicarló.

JORDI MAURA

La teua

radio
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DEMANEN
Explicacions

a I'alcalde
JORDI MAURA

Un veí de Benicarló que
representa diversos ve'¡'ns
del carrer Canaries va
carregar de nou contra les
olors que pateixen en la
aquesta zona de la partida
Povet i va demanar a I'al
calde de Benicarló, Jaime
Mundo, que informe al
poble de si Ashland Chemi
cal vessa els seus residus
al c1avegueram o no. Fran-

cisco Enrique Aviñó va iro
nitzar amb la resposta
donada per I'alcalde de
Benicarló, ja que segons el
denunciant "si la solució
que dóna I'alcalde als
vessaments d'una empre
sa química al clavegue
ram públic és que els
ve"ins instal.len sifons,
crec que hauria d'infor
mar-se de les lIeis
mediambientals" .

Així mateix, el veí pensa

que "I'alcalde tracta de
personalitzar en un únic
veí per a donar-li menys
importa'nda a un proble
ma que fa anys ve oco
rrent",

El veí, que ha posat en
coneixement del SEPRO
NA les olors i els suposats
vessaments químics que
es produeixen, va explicar
que "al mes de setembre
vaig presentar un escrit
el consistori abans d'e
metre la cédula d'habita
bilitat on mencionava 1'0
lor", que va ser contestada
per I'alcalde afirmant per
escrit que "I'edifici no feia
mala olor i que no existi
xen deficiéncies a I'edifi
ci", concedint per tant la
cedula d'habitabilitat que
este veí ara qüestiona si
segons va dir I'alcalde en
roda de premsa existeixen

deficiencies a I'edifici. Final
ment el denunciant demana
que es diga a la ciutadania
"si Ashland Chemical no
vessa residus al clavegue
ram públic i informen d'on
vénen eixos residus".

ESCRIBANO
D'altra banda el PSOE asse
gura que ha posat en conei
xement d'experts en química
els fets i ha trobat a que
poden ser degudes les olors,
que han identificat amb ace
tats de viril i geranil, un
material volatil que es fa ser
vir per a netejar els interiors
de maquinaria química
industrial.

En declaracions a la
Cadena SER, José García
Escribano no va voler assen
yalar a cap empresa com la
culpable deis abocaments al
c1avegueram,

El punt Proxi del Maestrat, ubicat
en la Unitat Tecnica d'AIDIMA a
Benicarló on l'Associació Comarcal
d'Empresaris del Moble del Baix
Maestrat té la seua seu social ha
contribuH a realitzar contactes entre
empresaris inclosos eh els progra
mes de I'IMPIVA de dístints municipis
del País Valencia, en col.laboració

amb la Xarxa Proxi, els Instituts

Tecnológics i els Centres Europeus
d'Empreses i Innovació, segons va
destacar el director general de I'lnsti
tut Rafael Olcína. Les dades, segons
Olcina, "demostren I'interés que
han despertat entre les empreses
la renovació deis programes IMPI
VA 2001 que han tractat d'adaptar
se a les necessitats de les empre
ses i ser un instrument adequat

per a la modernització i innova
ció tecnológica de les seues
estructures productives", "Bona
part d'este éxit", en opinió del direc
tor general, "es deu a la capacitat i
I'esfort; de la Xarxa Proxi. A més a
més, els Instituts Tecnológics, ens
han permés arribar a moltes
empreses", segons informa Jordi
Maura.

'*,-----------------------------------
LA VEU

,

Visita
a l'Ajuntament

Cent alumnes de la Consolació de Benicarló, d'entre 8
i 9 anys d'edat, van visitar dilluns al matí la Casa de la
Baronessa, I'actual edifici consistorial, on van atendre
les explicacions de I'alcalde Jaime Mundo sobre el fun
cionament de I'ajuntament de la ciutat. Els escolars van
dirigir les seues preguntes a I'alcalde sobre la compo
sició política del consistor, segons informa Jordi

Maura, .'
L ~
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ABELLES
Caixes prop

deis tarongers
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JORDI MAURA

mon-L1in obrira una Iínia
d'ajudes per arrancar els
híbrids i afavorir varietats
no susceptibles de patir els
efectes de la pinyola. Per a
planificar millor les prope
res temporades sera fona
mental el mapa varietal en
redacció recentment pre
sental.

tamenl.
La Conselleria a més,

segons va anunciar Ra-

mís del propietari del ter
reny que en ocasions coin
cideix. A Benicarló, apicul
tors i lIauradors de cítrics,
valoren molt positivament
I'alyament d'aquesta prohi
bició, ja que de nou podran
baixar les caixes de la
muntanya a la costa.

El nou decret de la Con
selleria a més accepta una
proposta d'acabar amb la
plantació d'híbrids fins el
2003, de manera que, des
d'ara, els lIauradors hauran
de demanar autoritzacions
administratives per a pian
tar estes varietats fins que,
a partir del 2003 estes
estaran prohibides comple-

l4,:w.....$.·g

REDACCIÓ

La Unió de L1auradors va
aconseguir que la Conselle
ría d'Agricultura alce la
prohibició d'instal.lar basos
als camps de tarongers del
País Valencia, no suscepti
bles de patir els efectes de
la pinyola per la polinització.
Els motius son que enguany
s'ha avanyat la floració i ja
practicament el perill ha
desaparegul.

O'aquesta manera els
apicultors ja no hauran de
col·locar les caixes a cinc
quilometres deis planters
per afer mel de taronger,
aixo si, sempre amb e! per-

Secretari
comarcal

REDACCIÓ

El BLOC Jove de Ports-Maestrat va
celebrar dissabte passat a Alcala de
Xivert la seua assemblea comarcal
per tal de triar els representants al
Consell nacional i secretari comarcal
respeetivament, en acompliment deis
estatuts de la nostra organització. En

el transcurs de I'acte va ser elegit
com a secretari comarcal Álex Vila
nova Pla, de la Jana. L'elecció del
secretari comarcal així com altres
carrecs d'aquesta organització, és un
fet historie i sense precedents del
nacionalisme a les comarques de Els
Ports i el Maestrat que ha de servir
per a dinamitzar la participació deis
joves en la política a través de diver
ses campanyes que s'engegaran.
Entre els primers objectius d'aquesta
organització a la comarca hi ha el de

generar simpatitzants i afiliats i apro
fundir en una major comunicació
entre els joves deis nostres pobies i
treballar per la millora de la qualitat
de vida d'estes comarques. El BLOC
Jove va naixer I'any 1999 i recull les
diferents sensibilitats del nacionalis
me jove valencia. S'erigeix com una
organització progressista que fa
seua la reivindicació d'una societat
valenciana més justa i solidaria,
garant deis drets i lIibertats del Poble
Valencia.

'ESTELLER JMPORT
Emrada taltet: Pg. Febrel' Soriano i
cxposic~ó: AviflgU· a ',1agallanes!1 ~...........- Ct "". I ":l40 k 142,; ra. p.aClúlHl -<J< .'. ~m : ..

el: 964 47 17 OS - Eerlicarló lel: 964 40 0768 - Vinaro.s
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JORDI MAURA

gent accidentada Q amb
dificultats d'accés a
aquests serveis tan im
portants".

'\ '\ \

\

guanyant qualitat de vi
da i es beneficiarien
persones majors, mares
amb carrets de bebé o

Benito Foix, indicava que
els disminuHs patim un
greuge comparatiu res
pecte a les altres perso
nes que es complica molt
més si es va amb cadira
de rodes per a canviar de
via o pujar al tren. Segons
Foix "el que sol.licitem
son plataformes per a
poder pujar i baixar deis
trens. Creiem que,
d'aconseguir, estaríem

JORDI MAURA

Afanías Benicarló, junt
amb Cocemfe de Benicar
ló i Vinaros pretén acon
seguir 5.000 firmes per a
presentar I'empresa
RENFE i deixar palés I'in
terés d'aquestes associa
cions perque s'adeqüen
les infrastructures d'ac
cessibilitat a les andanes i
trens. El seu president,

JORDI MAURA

cara a I'estiu, que pot
veure's abocada a con
tractar treballadors en
situació irregular, una
practica iUegal segons la
legislació espanyola
actual", pel que des d'a
questa ONG es demana
que es faciliten els tramits
de certificació de I'empa
dronament i convivencia, a
la vegada que critiquen I'ac
tuació del consistori de
Vinarós "que no facilita
aquest tramit".

'L 'TS

IMMIGRANTS
Regularització

ansies de regularització
"en no haver oberta cap
oficina com en anteriors
ocasions, davant I'allau
de soUicituts existents".

FLORENTINA GELLlDA
Gellida va destacar I'esfon;:
que esta realitzant CCOO i
el consistori de Benicarló
en assessorament cap a
aquests immigrants, a la
vegada que va remarcar
"la necessitat existent en
amplis sectores de ma
d'obra regularitzada de

troben els milers de traba
lIadors immigrante resi
dents al Maestrat a I'hora
de normalitzar la seua
situació en aquest nou pro
cés de regularització extra
ordinaria. Gellida va indicar
que les administracions
locals troben les seues

JORDI MAURA

En declaracions al progra
ma "El espejo de la Dióce
sis de Tortosa" de Cope
Vinarós, Florentina Gellida,
treballadora social de Cari
tas a Benicarló, va lamentar
les dificultats amb que es
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Divendres:
J. Cid (San!
Dissabte 21
A. Badenes
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Poden (¡guiar. l'autopista
fins a ,id6 ¡estar allí
en 12 hc¡'.~s

Estem d'enhorabona, al~un,a ~osq¡.

esta canviant a les mes rntlme~

esferes de l'imaginari valencia),
Comja saheu la cosmovisió deis valen
cians del Cap i Casal té el seu pilar rmés
ferm en una pregunteta que pot arribar
a ser insidiosa: -Peró, tu, no ets de
Vinaros? Ooncs bé, per primera vegada
en la historia, el Govern valencia s'e
quivoca a favor nostre. Fa no res, el9
de maig, l'Agenda de la GV elaborada
per I'oficina del portantveu del Govern
constatava que en conseller Serafín (!)
Castellano (!) havia d'inaugurar una
reunió de cardiolegs al Castell del Papa

Dissabte 26
19.45 i 22.30

Dilluns 28
19.45 i 22.30

Divendres 25
22.30

C(lriv-iem rad~(1"3lment.

d' oS;$i,Jtnpfe. jn. ho SegUf
e.s;:;o!lidu fo belko del
f oc d' A klWiltH

-

Barl dio.. s'opropo el
dio del partir í mohs
áf¡ciofV.:HS viorjMtlr\
fios á fA¡ló p€'~r 'Iare

el Valenóa

HERIDA ABIERTA

Diumenge 27
17,00,19.45 i 22.30

laveudebenicarlo@eresmas.com 667.62.25.86 964.47.56.98
E-MAIL (INTERNET) TELtFON FAX

EL CÓMIC/
Xavier Burriel

Més 9tícies

•••••••• •••••
EL SAFAREIGI Al.lelu

segona s'aconsegueix el
tempo perfecte, segura
ment perque també la
propia autora es va tro
bar més a gust quan la
va escriure, perque és el
1I0c 01'1 apareix el discurs
retoric moralista que tant
agrada a I'autora madri
lenya.

El que separa moltes
vegades el teatre profes
sional de I'amateur és la
qualitat deis actors, i en
aquest aspecte la com
panyia que dirigeix Josi
Ganzenmuller s'ha ca
racteritzat sempre pel
bon nivell deis seus
actors, i en aquesta oca
sió també ha estat així,
Silvia Guillem, que em
sembla que és la primera
vegada que feia de pro
tagonista, ha donat molt
bé la imatge de frescor i
rebeHia juvenil que
suposava el seu perso
natge, tanmateix ha fallat
una mica quan en la part
final de I'obra ha tingut
de manifestar el seu
dolor, Concha Jovani ha
estat perfecta en el seu
paper de gran senyora,
així com Ximo Vizcarro
en un paper que li sem
blava fet a mida, també
ha estat una sorpresa
agradosa el descobri
ment de José Ma Querol
que interpreta amb
encert el paper de jove
músic, Patri Sastriques
defen amb eficacia un
paper que físicament no
li va, i Anna Foix, igual
eom certs gran actors i
actrius, la seua persona
litat supera la del perso
natge que int~rpreta,

está tant bé com sempre,
tot i que en algun
moment sbbreactua i
provoca en el públic una
riure innecessari.

Josep M.
San Abdon

O
lvida los tambo
res" ha .tornat als
escenarls benl

carlandos vint-i-sis anys
després, va ser el penúl

.tim muntatge de la desa-
pareguda "Agrupación
escénica juventud'. L'o
bra d'Ana Diosdado va
assoJir un gran exit a
comen<;aments deis
anys setanta, aprofitant
una tímida obertura del
regim. O'alguna manera
significava un aggiorna
mento del teatre burges,
per primer cop damunt
els escenaris apareixien
uns joves que havien'
begut de les fonts del
hippisme i del maig
frances ¡que cercaven
una vida diferent tractant
de fugir deis convencio
nalismes imperants de la
societat, finalment el per
sonatge, que en aquest/
muntatge representa
Elena, posara les coses
en el seu 1I0e, cal canviar
les coses per dins d'un
ordre, és el que pocs
temps després farien els
joves polítics polítics
reformistes· del regim.

L'obra vista I'any 2001
trobem que ha envellit
malament, algunes de
les coses que diuen els
personatges ens fan
somriure per la seua
ingenu'itat, comquan AIí
cia explica els canvis
revolucionaris que volia
fer en la seua vida i
exclama que es volíen
casar per I'església, pero
no pel civil, amb gran
escandol del capella.
l,'interes de la posada en
escena del Teatre de
Guardia va millorant a
mesura que avan<;a 1'0
bra, la primera part de
vegades no assoleix el
ritme que caldria, en la
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: Joan, 33)
)

(Major, 46)

Diumenge 27
A. Badenes (Major, 46)
Dilluns 28
A. Carceller (Iecla, 39)

Dimarts 29
M.Febrer (Benavente, 5)
Dimecres 30
M. Febrer (Navarra, 12)

Dijous 31
J. Cid (Sant Joan, 33)
Divendres 1
F. Santos (Major, 1)

centrals O

Agenda cultural

La Colla deis Tafaners

Dissabte 26 a les 12.00
hores del matí a la Playa
de Sant Bertomeu, pre
sentació a la societat
benicarlanda de la nova
ambulancia d'urgencies
de la Creu Roja.

27 de maig, Ve Taller
Artesanal de Pa, organit
za APNAL-EA (610 604
180)

Dimecres 30, finalització
ermini lIiurament obres
Certamen Literari de
Contes de l'Associació
Musical "Ciutat de Beni
carló" centrats en I'entorn
de la Banda.

Diumenge 27 de maig, III
Trobada de Cors de la
Federació Valenciana.

Dissabte 26 de maig Mini
Concerts deis 30 grups
corals participants en la
III Trobada de Cors en les
zones i places.

26 i 27 DE MAIG
111 Trobada de Cors de
la Comunitat Valencia
na, amb la participació
de 19 cors i 850 cantors
amb motiu del 50 ani
versari de la Coral
Polifonica Benicarlan
da. Els actes s'inicien
dissabte a les 19.00 a
I'església de Sant Ber
tomeu amb la Missa del
L1aurador. A continua
ció, Cant al carrer per la
Playa Sant Joan, Mer
cat vell, Església parro
quial i Playa maria
Victoria fins les 22 h.
Diumenge a les 19 h al
Polisportiu, les corals
participants formaran
un sol cor on estrena
ran la obra Nana com
posada exclusivament
per aquesta trobada.

ció de pintura d'lsabel
Serrano. Horari de visita
de 17.00 a 20.00 .

Banda de Bombos i Tam
bors de la Salle: 25 de
maig, participara a I'Aplec
de Bandas de Cervera
del Maestre a partir de les
23 hores. Amés, el proper
10 de juny actuara a
Cambrils, dins els actes
de la festivitat que orga
nitza la Associació d'An
tics Alumnes de La Salle
d'aquesta ciutat.

Txalo Produkzioak pre
senta: Los Emigrados.
De Slawomir Mrozek.
Divendres 25 de maig a
les 22.30 h a I'Auditori.
Obra en castella.

Fins el dia 27 de maig,
podeu visitar al local de
l'Associació Diabolus de
Benicarló, situat al carrer
Crist de la Mar, I'exposi-

Dissabte 23 de juny.
Concert a carrec de l'Or
feó Universitari de Valen
cia, dirigit per Josep
Ramon Gil-Tarrega, a les
20 h, a ¡'Auditori.

al Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
~ CIUTAT

• • • •• • ••.
lla

Luna de Benicarló. Una intercessió de
sant Gregori? Al conseller encara I'es
peren.

TOTUM REVOLUTUM
Ja va tot barrejat en alegre cambalatxe!
Bombos d'una agressivitat marcial han
suplantat el silenci de la pujada del
Crist, els castells de focs igual servei
xen per a un bateig que per a una victo
ria electoral, els majorals de sant Anto
ni estan pensant d'enrotllar paella de
sant Gregori dins el paperet de les
coques... D'on ve aquesta moda que fa
que tots els dies de festa siguen si fa no

fa el mateix? Deu ser la globalitat a
escala municipal?

FEMER
Recordeu aquell entranyables eslo
gan del doctor Febrer: "El que no
aprofite, al fem". Doncs es veu que
no han deixat de tirar-neo Almenys a
I'abocador iI-legal que tenim VQra I'au
topista, propet de I'area de servei. Ara
bé, igual és que són les primeres
muntanyes russes del parc tematic de
la provincia de Castellón: Mundo ilu
sión. Un o aHre ho hauria de mirar i
posar-se a treballar.

SANITAT
Diu que la Conselleria de Sanitat ha
obert una investigació per a comprovar:
que totes les persones que intervenen
en el procés de fabricació deis produc-:
tes que consumeixen els ciutadans:
compten amb el necessari carnet de
manipulador... d'aliments. Busquen
persones especialment destacades en
el procés de preparació de plats multi
tudinaris (paelles, torrades de carxofes,
de carn, suquets de peix...) i han
comenyat la recerca pel nostre Consis
tori.

A qui deuen buscar?
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El Protocol de KiO,to
fou elaborat a la 3a

. Conferencia de les
Parts de la Convenció
Marc del Canvi Clímatic
(GOP3) , al 1997. En ell
es quantificava les
reduccions d'emissions
de gasas d'efecte hiver
nacle (dioxid de carboni
C02 -, meta, etc.) deis
páisos desenvolupats.
Com a maxims respon
sables del canvi chmatic,
reduirien les seves emis
sions en un 5,2 % res
pecte a les de l'any
1990, per al 2008-2010.
USA, responsable del
25% de les emissions,
un 7%, Japó un 6% i la
Unió Europea un 8%
conjunt (Alemanya un 
21 % o el Regne Unit -4%
pero l'Estat Espanyol
+15%). A les emissions
totals cal descomptar .els
gasos absorbitspels
boscos o terres de con
reu. Hi ha uns mecanis
mes de flexibilització per
a facilitar i abaratir
aquests objectius. El
comery d'emissions o les
transferencies de tecno
logia per a reduir-Ies,
d!un país a altre en vies
de desenvolupament o
no, permetien al donant
descomptar-se'n. Eren
procediments addido
nals per als paIsos pro
ductors d'emissions. El
Protocol es fara efectiu
quan el signen i ratifi
quen parsos que en con
junt produeixen almenys
el 5S% de les emissions
mundials. Ha siguísignat
per més de 80 paIsos
pero encara cap paÍ's
industrial I'ha ratificat.

Es realitzaren dues
reunions preparatories, a
Buenos Aires el 1998
(COP4) i a Bonn en 1999

(COPS), per a concretar
els mecanismes de flexi
bilització. A la 6a Con
ferencia de les Parts a
La Haia, al20DO (COP6),
estava previst I'assoli
ment d'un acord. Fou un
fracás, aplayant-se per
a juny del 2001 a Bonn
(COP6.S). USA, recolza
da pel Japó, Australia i
Canadá, demanant la
utiJització generahtzada
deis mecanismes de fle
xibilització, la concreció
a l'alya del paper del
boscos com xucladors, i
la inclusió de I'energia
nuclear com a sistema
net de producció d'ener
gia , s'enfronta a la Unió
Europea. El paper deis
boscos com a reservori
de carboni, encara no
esta aclarit científica
ment i a més, en un
incendi es poden allibe
rar miJers de tones de
dioxid de carboni. Utilit
zant tots aquests aspec
tes, els paIsos industrial
podrien augmentar les
emissions fins un 1S%
complint el ProtocoL

" 6é~IIA.L,'
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A princlpls del 2001
I'IPCC, el grup d'estudi
del clima de I'ONU, feia
públic el seus tercers
informes. Si al 1995 es
pronosticava un incre
ment de temperatures de
1,soC a 3,SoC, per a I'any
2100, ara era d'1,SoC a
6°C. Els deltes, sistemes
fluvials, xicotetes iJles i
regions árides seran les
zones més afectades.
Disminuiran les reserven
d'aigua dolya a Ásia cen
tral, África austral i Regió
Mediterrania. S'incre
mentaran els fenomens
catastrofics com els
ciclons tropicals i les
onades de calor. També
s'afirmava que amb la
tecnologia actual es
podrien reduir' forya i
d'una forma rentable les
emissions.

A les eleccions a la
presidencia nord-ameri
cana, guanya George
Bush jr. a Al Gore. Una
de les primeres accions
de la nova administració
republicana fou el recu
perar el programa de

guerra de les galáxies de
Reagan. I en mary,
G.Bush es va desdir de
la promesa electoral de
lluitar contra el canvi
climatic, més fins i tot
que el seu rival Gore,
comunicant la intenció
de no complir el Protocol
de Kioto. Les raons eren,
segons el president, el
coneixement "incomplet"
sobre les causes del
canvi c1imátic i l'absen
cia de solucions o alter
natives tecnologiques
per reduir les emissions,
entrant en contradicció
flagrant amb els infor
mes de I'IPPC. També
que el Protocol era injust
perque no requería cap
esfory deis paIsos del 3r
món. AyO provoca la pro
testa de tota la comunitat
internacional i especial
ment la Unió Europea.
Aquesta intenta nego
ciar, rebaixant les
exigencies pero es troba
amb un refús ciar. Les
connexions de G.Bush i
especialment del vice
president D. Cheaney
amb les multinacional
del petroli i del gas, el
pagament deis ajuts
economics rebuts durant
la campanya electoral i
la crisi energetica de
California, poden ser les
raons, A meitat de maig
anuncia un pla per cons
truir 1300-1900 centrals
noves de carbó, gas i
nuclears i I'explotació de
les reserves petrolíferes
de I'Ártic. Aquestes deci
sions van en contra del
pensament de la majoría
del poble nord-americá i
de la comunitat científica
pero a favor de les grans
empreses. La globalitza
ció.
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FESTA DEL CINE
Agustín González, homenatjat

codirectors del Festival de
Cinema de Comedia, José
Ma. Alonso i Josi Ganzen
müller. El premi Pepe
Isbert 2001 correspondra a
Miguel Rellán, protagonista
de la serie d'Antena 3 TV
"Compañeros" i participant
en títols com "El crack",
"Asesinato en el comité
central", "La colmena",
"Las bicicletas son para el
verano", "Sé infiel y no
mires con quién", "Viaje a
ninguna parte" i "Bajarse al
moro". La seua interpreta
ció a "Tata mía", de José
Luis Borau li va valdre el
Premi Goya al Millor Actor
Secundario

Dins I'apartat Grans
Comedies del Cinema
espanyol de tots els temps,
el merescut homenatge
sera per "Atraco a las 3" de
José Ma Forqué (1962). El
Premi a la Millor Comedia
de situació ha correspost a
"Siete Vidas" un reconeixe
ment que es va realitzar
mitjan<;ant una votació
popular on van participar
884 ciutadans i ciudadanes
de Peníscola.

El lIiurament d'aquest
nou guardó tindra Iloc al
lIarg de la Gala d'lnaugura
ció del Festival, que s'inicia
dema dissabte a la nit.

A GALA
de dema

dissabte servira
d'inauguració

Carnicero, Lola Millás,
Alfredo Landa, Antonio
Mercero, Juan Polanco,
Juan Tébar, Chicho Ibáñez
Serrador, Miguel Hermoso,
Antonio L1orens, Antonio
Gasset, Joan Álvarez i els

JORDI MAURA

Agustín González, premi
Goya per "El Abuelo"
(1998) i un deis secundaris
d'or del cinema espanyol
sera homenaijat al Festival
de Cinema de Comedia de
Peníscola per decisió del
Comité Assessor d'aquesta
XIII edició.

Agustín González guan
yador de diversos premis
Goya amb "Mambrú se fue
a la guerra" en 1986, per la
seua interpretació masculi
na en "Moros y Cristianos" i
les seues estel·lars apari
cions en "Los peores años
de nuestra vida" (1994),
"Tranvía a la Malvarosa",
"La Escopeta Nacional", de
comissari televisiu o junt
amb Fernando Fernan
Gómez en "Lazaro de Tor
mes" (2000) rebra així un
fficone~ementmésdeLu~

García Berlanga, Mariano
Ozores, Antonio Giménez
Rico, Tedy Villalba, Marisol

CÓPIES DIGITALS DE FORMAT MENUT I DE PLÁNOLS

AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE L'1°k AL 400%

CÓPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

Lectures recorn'anades
Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLO Te!.: 964 4~5698

COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

C;-RE"VOL

COPIES COLOR

LASER DIGITAL
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Lleida
Moros i

cristians

REDACC/Ó

La Ilibreria Babel de Caste
lió va acollir la presentació
de "Nacionalistes Valen
cians 1950-1960, No tot era
Levante Feliz" un treball
d'investigació publicat per
Edicions Alambor de Beni
carló extret de la tesi del
doctor en sociologia Xavier
Ferré. En el Ilibre s'estudien
les relacions culturals i polí
tiques entre Catalunya i la
nostra autonomia al lIarg
d'estos anys. O'altra banda
en I'assaig es tracten també
els punts de reunió que a la
ciutat de Valencia van !ra
duir en propostes de ·Joan
Fuster i que van servir de
base sociologica a I'estrate
gia deis estudiants valen
cianistes i a la del Partit
Socialista Valencia. La pre
sentació va comptar amb

A. M. e/UTAT DE BLÓ

La Banda de Música "Ciutat
de Benicarló" va actuar per
primera vegada a les desfi
lades de Moros i Cristians
organitzades a la ciutat de
leida després de qüasi cent
anys sense celebrar-se a

parlaments de Vicent
Pitarch, Ferran Sanchis,
Ramon Paris, Avel.lí Flors
que van dissertar sobre el
paper vertebrador i il'iusio
nant del Oiccionari CVB, i
la connexió entre les
esglésies catalanes i
valencianes en aquell
moment que es van con
servar fidels a la Ilengua
així com diverses anecdo
tes que van ser recorda
des per I'autor del treball,
Xavier Ferré. Personatges
com Alfons Cucó, Isabel C.
Simó, Eliseu Climent, Rai
mon, Ferran Sanchis, Joan
Fuster, Valeria Miralles,
Joan Francesc Mira, Jordi
Pujol, Max Cahner o
Xavier Casp apareixen
retratats i il'lustrats amb
inedites cartes i experien
cies que no són més que
un reflex de la societat pre-

aquesta ciutat. Un fet dife
renciador de la festa de L1ei
da és que no guanya sem
pre el bandol cristia, sinó
que el fan altrnativament els
dos contrincants, alternant
I'alegria de la victoria amb la
pena de la derrota d'altres.

La gran majestuositat

democratica valenciana.
Una societat amb profunds
canvis de pensament com
reflecteixen les tertúlies
catalanistes.a l'Ajuntament
de Valencia o I'entusiasme
amb que va ser rebut a
Castelló la presentació del
Diccionari Catala-Valen
cia-Balear per part d'auto
ritats franquistes i mitjans
de comunicació. Per a la
redacció del lIibre el seu
autor ha realitzat inombra
bies entrevistes, visites i
estudiat amb entreteni-

deis vestits emprats en la
desfilada celebrada el pas
sat 13 de maig es va veure
potenciada per la participa
ció de malabaristes, bande
rers, aus de ca9a ensinis
trades, cavalleries i armes
de I'epoca, contribu'int al
real9ament d'una festa
recuperada on van partici
par milers de persones i
observadors.

La Banda de Música
"Ciutat de Benicarló" parti
cipant habitual en les desfi
lades de Moros i cristins de
Peníscola i actuant en el
bandol deis cristians des
deis seus inicis fa més de
10 anys, ha participat en
esta ocasió interpretant

JORDI MAURA

ment els més diversos
arxius de que van ser pro
tagonistes o els seus des
cendents d'aquell període
d'i1·lusió d'una societat
que, a pesar deis esfor90s
polítics uniformitzadors
deis partidaris del jou i les
fletxes, no va poder frenar
unes relacions fluides i
perseverants entre valen
cians i catalans que van
convertir al País Valencia
en un referent d'innovació
intel.lectual als territoris de
parla catalana.

marxes mores per aquest
bandol, demostrant la versa
tilitat del seu repertori. En la
jornada del matí totes les
bandes participants van
interpretar conjuntament en
la pla9a de la seu una pe9a
emblematica per a la festa:
Chimo, dirigint a tots els
músics el director de la nos
tra Banda, Pablo anglés.

Ja per la vesprada i amb
un nombrós públic, es van
recórrer els principals
carrers del centre historic,
aportant les diferents ban
des participants el sabor
valencia que aquestes agru
pacions aporten a la festa i
que tan ben valorades estan
en les ciutats de l'Estat.
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Rumore, rumore, rumore

Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

S 'acaba el partít de
Sant Mateu. La
premsa esportiva

oficial, la que té butla per
omplir el pap alguna vega
da a costelles de I'erari
públic, entrevista el pole
mic Rafael Barbera.
Aquest sinistre personatge
deixa caure algunes perles
cultivades. Diu que a Beni
carló Ii tenim mania perque
ens va guanyar amb els
Ivarsos. Dues vegades ho
diu. Després I'emprén amb
Xoco i De la Haba i els
qualifica d'impresentables.
Sempre parla qui més ha
de callar. I acaba amb un
enigma. Confirma que la
propera temporada és
segur que no seguira al
Sant Mateu i que no se
sap mai, que la vida pega
moltes voltes. No ho
acabo d'entendre aixó de
les voltes.

A la setmana següent
Francisco Marzal entra al
bar i comenta que ell sera
el proper president del
Benicarló i que ja té entre
nador. Sí, sí, és ell. Diu
que té aparaulat I'innomi
nable Barberá

No em vull acabar de
creure res. No són més
que comentaris de taverna
que fins i tot es poden fer

amb una intenció jocosa,
peró ja fa massa dies que
va la cosa. L1oren9 ja va
tenir la seua oportunitat
com a president i el seu
mandat es va caracterit
zar, entre altres coses, per
una estranya predisposició
a prendre decisions pole
miques. El Benicarló va
acudir a jugar a Novelda
amb els juvenils Iiderats
per I'entrenador Álvaro
Rodríguez per una enra
biada que van tenir planti
lla i president També es
comenta que va ser durant
aquesta epoca que el CDB
va caure en desgracia
amb els propietaris del seti
que ocupava el Camp del
camí la Mar. De coses
bones també en va fer,
segur; per exemple, ser
president del Benicarló. Si
es volgués tornar a posar
al capdavant de I'entitat no
tinc massa ciar que les
coses ens anaren bé del
tot, peró si és realment el
proper president no se li
hauria de donar I'esquena.

Ara bé, justet Rafael
Barbera és el límit, I'altra
part del límit, de la meua
benevolen9a. No estic dis
posat, com altres socis
que conec, que aquest
pseudoentrenador s'endu-

JORDI MAURA

ga ni un quinzet de la
meua butxaca. Ni de flic ni
de floc que va dir aquell
senyor que se n'havia d'a
nar no sé on. Si es confir
més aquesta situació,
toquem fusta, no em treu
ria carnet fins que feren
fora ¡'entrenador. Ja sé
que aixó no esta bé, que
I'entitat ha d'estar per
damunt les persones peró
no em ve de gust tenir la
sensació que algú se me'n
fot tots els diumenges. No
ho sé. Sóc un cagadubtes
i el més segur és que igual
pagaria el carnet encara
que no anara a veure els
partits. Ja veurem. Tot a9ó
no és més que parlar per
no callar.

Perque, de moment, I'ú
nic que oficialment se sap
és que Miguel Arnau és el

president del CDB i que no
ha dimitit ni ha dit a cap
mitja de comunicació que
desitge anar-se'n. Per
tant, és evident que li que
den dos anys més de man
dat Si no passa res
aquest proper divendres
es verificara l'Assemblea
general ordinaria i hom
podra conéixer quina és la
situació real del nostre
club.

Si seguim amb els
rumors també es parla que
hi ha possibilitats qu~ se'n
vulga fer carrec deis des
tins del Benicarló un mem
bre de I'actual Junta Direc
tiva que aquesta darrera
temporada ha exercit en
alguns partits com a dele
gat No sé si aquest bon
home té els anys de soci
que marquen els estatuts
per poder accedir a la pre
sidencia. S'hauria de mirar
peró en tot cas sempre hi
ha fórmules que permeten
tripijocs legals.

Veurem com s'acabará
De tota manera, suposo
que parlo per un nombre
de socis considerable si
dic que la millor opció és
continuar el projecte que
tants bons resultats ens ha
donat aquesta darrera
temporada.
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I Salvats! El Cadet era conscient de L'lnfantil va tornar a deixar ben L'lnfantll B seguelx. mostrant-se I
I que es jugava tota la temporada a patent que el seu objectiu és el sub- intractable en els partlts de ca~a. I
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I Contra un deis gallets del grup va Vila, sobre tot en una segona part on dre el mateix nivell en els partits de I
I demostrar que havia molt més equip els benihorters van demostrar una fora. Aixó li ha fet endarrerir 1I0cs a la I
I del que pareixia i es va fer amb el 2- excel.lent condició física i van marcar classificació, segons informa Gre· I
I Oal marcador. les diferencies. gorio Segarra. I
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ATACIÓ

BRONZE!
A Toulouse

REDACCIÓ

El passat cap de setmana el
Club Natació Benicarló es
va despla9ar amb 14 neda
dors/es a la piscina olímpica
Léo Lagrange de ciutat fran
cesa de Toulouse, per parti
cipar al 'VII Trofeu Interna
cional Speedo', organitzat
pel Club 'Douphins du
TOEC' on es donaren cita
un total de 51 clubs i 700
participants, de Fran9a,
Portugal, EEUU, Argelia,
Rumania i d'Espanya. En
quant a la competició, cal
destacar la medalla de

bronze aconseguida per
I'equip de 4 x 50 metres
estils masculins (on partici
paven dos nedadors nas
cuts els anys 1988/89 idos
de 1990/91) representant
nos en aquest cas Alberto
Rambla en la modalitat
d'esquena, Sebastián
Chiappe eb bra9a, Miguel
Piñana en papallona i
Genis Senen en croll i un
temps total de 2'35"88.

En I'anterior despla9a
ment a Vila-real, on van
participar en el trofeu Sant
Pasqual, els 18 despla9ats
també van quedar bé.

DISSABTE 26 DE MAIG
10.00 h Futbol sala femení (Povet - La Salle).
11.00 h. Futbol sala alevín (Povet. - La Salle).
12.15 h Basquet aleví (Benicarló- Vinarós).
16.00 h Futbol sala femení (La Salle).
17.00 h Basquet (La Salle)
18.30 h Handbol juvenil (Benicarló - Alqueríes).

DIUMENGE 27 DE MAIG
10.00 h Basquet benjamí (CB Bló - Consolació).
11.00 h Futbol sala (Consolació - La Salle B)
12.45 h Handbol juvenil (Benicarló - Castelló)

DISSABTE 2 I DIUMENGE 3
Vé Torneig 3x3 al Carrer organitzat pel Club Basquet
Benicarló. Darrers dies per omplir la butlleta que teniu
a la següent pagina. A més a més, recordeu que el
díssabte 2 a la tarda hi haura un partit amb exjugadors
de la L1íga ACB al pavelló poliesportiu (entrada gratu"i
ta per a tothom).

'i t, ""·r r-.(.')M'"'f;J 1:' .. ti _ ~ ,J.. ",,"" ~lll_ ,1

PROPOSTA PER A RENOVAR
Quique Fabregat

SPORTNEWS

El president del Povet.com,
Ximo Bel ha comen9at ja a
preparar la próxima tempo
rada 2001/2002 per a
intentar de nou I'ascens a
divisió d'honor. Una de les
primeres mesures ha sigut
oferir a ¡'actual entrenador,
Quique Fabregat, la reno
vació per un any més, peró
"en la faceta de jugador"
segons ha assenyalat el
propi Fabregat a COPE
Vinarós. Fabregat va anun
ciar el passat mes d'abril
que abandonava el club a
final de temporada, al no
poder aconseguir I'objectiu
marcat per la junta directi
va i el fet que abandonara

les pistes com a jugador,
després de rebre uns xiu
lets en un partít disputat el
pavelló olímpic de Benicar
ló.

Fabregat ha reconegut
qué encara es veu amb for
ces de seguir jugant a les
pistes de futbol sala i ha
reconegut que "estic
meditant molt seriosa
ment I'oferta que m'ha
realitzat I'entitat per a la
propera temporada. El
dia que no puga conti
nuar jugant a este esport,
sóc conscient que haur'a
arribat el moment i aban
donaré les pistes abans
que ningú no m'ho diga".

El Povet.com va tancar
la temporada dijous passat

amb I'últim entrenament, i
un sopar de germanor amb
tota la plantilla i cós técnico
Fabregat va reconéixer
que la campanya, des del
punt esportiu, "ha sigut un
fracas, al no haver acon
seguit I'objectiu marcat
principi de temporada,
pero almenys ha servit
per a consolidar un pro
jecte esportiu del futbol
sala a Benicarló en divi
sió de plata". L'exentrena
dor no acaba d'encertar les
causes per les quals I'e
quip ha sofert un canvi de
joc de la primera a la sego
na volta del campionat.
L'entrenador de Burriana
considera que "ha sigut
una combinació de falta

de SOrt cap a la porteria
contraria, alguns juga
dors que no han donat el
resultat que s'esperava
d'ells, la lesió de Dámaso
durant quasi tota la tem
porada han hagut algu
nes causes que poden
ajudar a explicar que I'e
quip s'haja quedat a cinc
punts de la zona d'as
cens".

El president del club,
Ximo Bel ja ha comen9at a
realitzar les gestions opor
tunes per a intentar tancar
el fitxatge d'un nou entre
nador per a la próxima set
mana i comen9ar a elabo
rar la lIista d'altes i baixes
per a la nova campanya lIí
guera.
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C. A. BAIX MAESTRAT C. R.
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VIII GRAN FONS CIUTAT
DE LA VALL D'UIXÓ
La cursa té un recorregut
de tres voltes al circuit fins
completar la distancia de
15 quilómetres, en la qual
participen atletes de gran
nivel!.

El Baix Maestrat Carns
Ros estigué representat
per: José Ullastrell (54'20")
3° podi vetera-B; Jesús Flo
res (54'40") 1r podi vet-C;
Juan Ullastrell (56'30") 2°
podi vet-C (com el seu
germa, millora la marca de
¡'anterior edició); Julio Sán
chez (58'57") 1° podi vet-D;
J. Enrique Cerdá (1h 07'); i
Ofelia lñiguez (1 h 20') 2°
podi vet-C.

gué integrat per: Itziar Arias
(lIargada / 80 mil), Anna
Delshorts (alyada / 80 mil),
Kalisa El Faghloumi (pes
mp / 1000 mil), Elísabeth
Delshorts (1 a en lIargada /
2a en 150 mil), Halima Han
dane (pes I 1000 mil), EIí
sabeth Rodríguez (alyada /
150 mil mp). Bona actuació
de les benicarlandes a la
prova de relleus 4x80 mil
(44"8).

Per una altra banda, la
jornada anterior es va dis
putar un control de marxa
al Gaeta Huguet de Caste
lió on I'aleví Andrea Salva
dor millora la seva marca
en la distancia de 2 km
amb 13'01".

AUTONÓMIC
Infantil de

•equlps
c. A. BAIX JllJAESTRAT

Se celebra diurnenge dia
20 a la Pista d'Aire L1iure
'Riu Túria' de la ciutat de
Valencia. Un fet a destacar
és la desqualificació de gai
rebé tots els equips per la
rigorosa aplicació de la nor
mativa. L'equip infantil
femení del C. A. Baix
Maestrat Carns Ros esti-

DATES/ Dissabte 2 i diumenge 3 de juny. LLOC/ Placfa de Sant
Bartomeu. BENJAMINS/91-92 ALEVINSJ.89-90 INF~NTILS/87

88. PARTICIPANTS/ De 3 a 5 per equipo ·BUTLLETÁf. Portar-la,
quan abans millar, al bar de pavelló poliesportiu. ' c,

Teléton:Nom de I'equip:

NOM COGNOMS ANY COL.LEGI
1. ........ ............••••......••. 11 11 11 11 11 11 11.11 11 11 11 ...•........••.••

2. ...••..• 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ...••.....•••.•••

3. ........ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.11 11 •• 11 11 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 11 11 11.11 11 11 11 11 11 11 11 11.

4. 11 11 11 11 11 11 11 11 ...•••••.........•••..... ............ ..••..•..........

S. ........ .•••...........••........ 11 11.11 11 11 11 11 11 11 11 11 .....•....•......
'.
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"El meu estil no és el descriptiu,

sinó molt més vanguardista"
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Pablo Anglés Galindo, nascut a Benicarló I'any
1967, és I'actual director de la Banda de Música "Ciu
tat de Benicarló", una tasca que simultaneja mb la de
professor a I'IES Leopoldo Querol. Casat des de fa 4
anys té estudis superiors de c1arinet, solfeig, direcció
de cors, orquestra, composició, contrapunt, armonia i
piano. És el responsable de meravelles com I'Ober
tura de l'Estel del Collet o al Crist de la Mar.

D

La Banda de Música
esta enguany d'enhora
bona?
Sí, és cert, enguany l'As
sociació Musical cumpleix
25 anys i és I'entitat que
més es meneja de tata la
ciutat, amb 60 actes al
lIarg de I'any. Si bé, la
Banda de Música té més
de 160 anys i és de les
més antigues de la Comu-.
nitat Valenciana, és a par
tir de 1920 quan es trenca
la dependencia de la
Banda, el director i I'ad
quisició d'instruments de
I'Ajuntament; que en certa
manera suposava una
tranquil'litat, pero que
alhora frenava I'evolució
natural de la Banda i la
modernització que supo
sava I'existencia a nivell
valencia d'academies que
renovaven els sistemes
pedagogics. Nosaltres
ens vam espavilar I'any
1976 amb la constitució
de l'Associació Musical i
el contractament d'un jove
director de 18 anys com
era el canareu José Anto
nio Valls. Va ser I'impulsor
d'una generació d'on ha
sorgit Josvi Arnau, Juanjo
Villarroya, Inés Borrás o jo
mateix, que som els que
ara estem al front de la
moguda musical de Beni-

carló. No cal oblidar que
actes com el Cicle de
Concerts de Primavera el
va iniciar la nostra entitat,
el certamen d'interprets,
la orquestra simfonica...
Hem estat els pioners en
les activitats que es fan de
manera continuada a
Benicarló.
Com a director veure
que hi ha una vida tan
dinamica t'ha d'alegrar?
Sense dubte, Benicarló
ofereix un bagatge cultu
ral, sincerament, el més
important de la comarca.
L'altra és que el públic
compartisca I'oferta, pero
sempre intentem donar a
la ciutat actes de prestigio
Com va anar aixó de
dirigir bandes de músi
ca a Leida?
La versatibilitat de la
Banda fa que puguem
tocar des de pasdobles,
processons i marxes. A
L1eida era la primera
vegada que tocavem i
poder actuar a una de les
desfilades més antigues
de tot I'estat ¡que et
demanen de dirigir una
marxa mora que conjunta
ment tocavem les bandes
anomenada Chímo, molt
coneguda, és un goig
veure que confíen en tu i
veure una placra plena de
músics que participen
activament.
Com es composa una
obra d'art tan cuidada
com I'obertura de I'Estel
del Collet?
És molt complicat, la
meua vocació ha sigut la
direcció i la composició,
sobretot. El treball d'un
compositor és molt cam
plex i s'ha de tindre en
compte la coherencia amb

el treball que fas. Pots uti
litzar I'estil, tipus o genere
que vulgues, pero sempre
amb coherencia i pensant
en el públic al que va diri
git. El meu estil no és el
descriptiu que demostro
amb I'Estel o Al Crist de la
Mar, sinó que tinc estils
molt més vanguardistes,
dodecafoniques, serials i
obres molt més minorita
ries i allunyades de les
comercials que de tant en
tant s'interpretén per
Espanya.
Quina de les peces que
toca la Banda penses
que és la que més li
agrada al públic?
Buff, acro és cqm dir quin
és el millor fill d'una per
sona, complicat. En el cas
de la música i pel que ha
suposat crec que I'Ober
tura de I'Estel del Collet.
És una obra prou variada,
rica en contingut i diversi
tat que m'ha donat malta
satisfacció al comprovar
que la gent la viu i li agra
da, convertint-se en un
petit patrimoni de la ciutat
junt a les nadales que
Josvi Arnau i jo vam com
pasar. Son un petit reco
neixement que m'ha
donat a coneixer i ara em
reconeixen ja com a com
positor.

lJI

Ja que parles de Josvi,
ha de ser un plaer poder
tocar junt a la Coral
Polifónica Benicarlanda.
La veritat és que la Coral
es traba en un magnífíc
moment on es nota I'im
portantíssim treball que
Josvi ha fet en I'apartat
musical. En dirigir-los com
agrupació no professional
veus com son un grup
huma molt bo i treballador
i amb ganes de fer coses
per la ciutat. Cal donar-los
I'enhorabona pel 50 ani
versari. Un altre fet histo
ric a la ciutat que cele
brem enguany.
Tens algun record espe
cial d'estos anys a la
Banda?
Evidentment hi ha molts
moments importants.
Com a moment trist recor
do la mort de José Anto
nio Valls, on erem joves i
em considerava una per
sona molt vinculada als
seus consells. Moments
importants són a cada
concert, recordant espe
cialment el Concert al
Palau de I'any 1999 on
vam interpretar el reperto
ri més exigent.
A qui creus que hem
d'entrevistar?
Qualsevol que treballe per
la cultura seria bona. Com
Josvi Arnau.

I
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