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PANISSOLAI
•••••••••••••••
Panissola preventiva per a I'equip de govern
de Benicarló i el seu regidor de Festes, que
son els responsables directes de promocio
nar i programar unes bones testes per a la
ciutadania. Cal que donen explicacions...

CARXOFAI

• • • •

Festa Majar

•••••••••••••••
Per a totes les entitats, associacions i pen-
yes que presenten algun tipus d'acte a Fes
tes. Demostren que la voluntat de ter coses
va associada al caracter obert i emprenedor
benicarlando...

L
es Festes Patronals de Benicarló han tocat
fons. Es poden argumentar mil problemes i
dificultats, pero aquest és el sentiment de

la gEmt. Cada vegada són més els benicarlan
dos i benicarlandes que abandonen la ciutat
durant la segona quinzena d'agost. El programa
d'actes apareix farcit d'esdeveniments de les
entitats locals i per la nit, les penyes dominen tot
I'oci. I gracies, a aquestes associacions que
tenen ganes per seguir fent coses...

L'oferta musical d'enguany és inexplicable,
per inexistent. El que més sorprén, pero, és que
la Comissió de Festes rebutje actes que esde
venen interessants a ulls de tots. És el cas d'un
partit de la selecció espanyola de basquet. El
seu cost era mínim i facilment recuperable. Qui
no pensa que 500 persones veurien un acte
així? El resso, a nivell estatal, estava garantit.
On és el problema? A més, ens costa creure
que el Club Basquet Benicarló, que no para de
fer coses gratuHes, s'hagués negat a aportar la
seua ajuda desinteressada.

Tenim les Festes que ens mereixem!
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LA VEU DE BENICARLÓ
6 de juliol de 2001 tema de la setmana e

FESTES
Malestar pels

pocs actes

REDACCIÓ

Falta poc més d'un mes per
a que la ciutat estiga ja
pensant en les Festes
Majors del 2001. Enguany,
pero, les Festes no es pre
senten tan brillants com en
anteriors ocasions. A falta
de coneixer el programa
definitiu -que haura d'apro
var-se prompte suposem
els principals actes són
descafe'¡'nats, passats i
amb un regust "cañí" que
poc ajuda a que la ciutat
mantinga en la comarca la
fama que bé ens vam
guanyar de fer les millors
festes majors del Maestral.
De moment tot apunta a
que no hi haura concerts de
rock per als més joves
organitzats des de l'Ajunta
ment o Comissió de Festes.
Esta carencia podria ser
suplida amb I'organització
d'algún concert alternatiu
als oficials programats per
les Penyes. Es parla que la
Coordinadora de Penyes
podria dur El Canto del
Loco, un grup que s'ha fet
famós cantant "Vivir así es
morir de amor" de Camilo
Sesto o "Pequeñita, eres un
canalla", un concert que
s'afegiria al I1I Mechero
Festival, I'únic programat a
un mes de les Festes.
El regidor de Festes va
informar el passat mes que
la Comissió de Festes ha
intentat negociar amb tres
grups pero ha estat impos
sible fins avui poder confir
mar la seua assistencia a
Benicarló. El regidor va

infomar al Povet que el
grup Estopa es trobava de
gira en agost per Sudame
rica, la Oreja de Van Gogh
cobra 8 miilons de pesse
tes i té clausules de penalit
zació que li prohibeixen
actuar a Benicarló després
de fer-ho a Sant Mateu. Per
últim, Manolo García -tot un
c1assic- no pot actuar ací
per problemes de ruta" .
Pepe Ximo amés va afegir
que el recinte d'actuacions
costa 12 milions, un fet que
encareix enormement els
costos i fa prohibitiu aques
ta c1asse de concerts "i no
estem disposats a dur
grups de segona categoria
per a repetir el fracas de
I'any passat amb els Celtas
Cortos i Reincidentes. Crec
que no esta malament un
any de reflexió per a pensar
que no sempre es poden
aconseguir els grups pun~

ters", va dir.
De entre les actuacions
confirmades destaquen
I'Orquestra Santiago, Real
Cosmo Big Band, la Tra
viatta i Ethel y la Orquesta
Malvarrosa. Les actuacions
de més renom son les de
Manolo Escobar, que tot
apunta a la nit del certa
men, encara que sense
confirmar, i la nova actua
ció de "Marianico el Corto",
amb el seu nou espectacle
"Esta fonda es la monda",
una comedia musical d'am
bient aragonés. Repeteix El
Tricicle, amb I'obra Slastic
que ja va poder ser vista a
la nostra població fa uns
deu anys.

JORDI MAURA

Per a festes Marianico el corto
JORDI MAURA

La Veu de Benicarló ha alguna sorpresa d'última
intentat posar-se en con- hora, on es "posaran les
tacte amb el regidor de Penyes, etc. Amb tot desit
Festes, José Joaquín Bau- gem que l'Ajuntament i la
tista, per a coneixer de més Comissió elaboren, amb
prop com s'estan duent les els 42 milions de pressu
darreres negociacions per post amb que compten, el
tal de fer les millors festes millor programa possible
possibles, pero en el per a que no apague el reg
moment de tancar I'edició nat de la simpatica Beatríz
setmanal encara cap res- Forés L1uch, 'Ia reina del
ponsable municipal o de la 2001.
Comissió s'havia posat en
contacte per explicar-nos si
es faran bous, hi haura
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ENIPRESARIS

ESTUDIS MOBLE
El director del

Coromines, molest

JORDI MAURA

DEMANA
Respon'sabiIitats

aONO

JORDI MAURA

El director del lES Joan
Coromines, José Pérez, es
va mostrar dimecres enfa
dat per la resposta rebuda
pel sector del moble i con
cretament de l'Associació
de'Empresaris del Moble
del Baix Maestrat
(ACEMBM), els qui van
presionar en el seu
moment per a demanar uns
estudis especialitzats en la
fusta i moble. José Pérez
va explicar que "la direcció
del centre s'ha preocupat
moltíssim perque la Conse
lIeria admetera este cicle
formatiu en una comarca
eminentement exportadora.
Esperavem una resposta
més positiva per part del
sector, que facilitara als

seus treballadors I'estudi i
la promoguera com a solu
ció a la falta de ma d'obra
qualificada al Maestrat",
sobretot després d'haver
oferit la seua col'laboració
en este sentit.

Pel director del centre, "és
I'agrupació d'empresaris
qui ha fallat,ja que no han
fet tot alió possible per a
que existira una demanda
després de les múltiples
reunions amb Aidima i la
Conselleria". El director va
incidir en que "no és de
rebut que demanen ma d'o
bra qualificada i es tinga als
treballadors a I'empresa de
6 del matí a 8 de la tarda,
així és lógic que ningú
vinga a estudiar".

JORDI MAURA

L'empresa de telecomuni
'cacions aNO, ha reventat
en menys d'una setmana
dues tuberies de la pobla
ció) amb els conseqüents
talls en el subministrament
d'aigua . L'Ajuntament de
Benicarló, ja s'ha afanyat
en exigir I'empresa respon
sabilitats. L'alcalde, Jaime
Mundo Alberto va indicar
que.. "la població es va
quedar sense servei d'ai
gua potable, aproximada-,
ment des de· les 6 de la
vesprada fins a les 10 de
la nit, amb el consegüent
problema per a particu
lars i empreses"

El talls es van produir a
I'encreuament deis carrers

Crist de la Mar i Joan XXIII
i Passeig d'En Febrer
Soriano, a I'alyada de la N
340, quan el georadar no
va detectar la canalització.

L'Ajuntament a més d'e
xigir responsabilitats ha
sol'licitat que extremen les
mesures de contrast amb
els serveis públics de la
informació que reben del
georadar.

Recordar que en la sec
ció de la cononada del
carrer del Crist de la Mar es'
van provocar greus reten
cions i molesties als ciuta
dans, ja que r'empr~sa

Sorea va haver de reparar
la malesa obrint unarása i
tallant la circulació firls les
13 hores de dimarts.

JORDI MAURA
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POSICIÓ

JAIME MUNDO
Rebutja les

•acusaclons

JORDI MAURA

L'alcalde de Beni~arló,

Jaime Mundo Alberto,
davant de ¡'actitud presa
pels grups de I'opo'sició
(PSOE i BNV) en el pie
ordinari de juny, on els regi
dors van abandonar el Pie I
entendre que "s'evita el
debat deis punts, s'entor·
peix el treball de I'oposi
ció i contesten tard i mal
les preguntes", va mani
festar la seua sorpresa.
Mundo va explicar que
"des de I'equip de govern
sempre s'ha actuat amb
transparencia en els
organs col.legials de I'a
juntament. L'equip de
govern facilita el debat

polític i I'aportació de
propostes deIs grups que
componen I'oposició
municipal", rebutjant així
els seus postulats.EI líder
popular va considerar que
la L1ei 11/99 de Pacte Local
"atribueix noves como
petencies que abans es
dirimien en les sessions
plenaries, a fi d'agilitar
els tramits burocratics
municipals", informant de
totes maneres a I'oposició
deis acords presos per esta
alcaldia en les comissions
informatives corresponents
"per deferencia i precisa
ment per a enriquir el
debat polític del consisto
ri". El primer edil va enu
merar exemples "se'ls

informa de les diverses
adjudicacions, deis plecs
de condicions, de la con
vocatoria de bases de tot
tipus, com la contracta·
ció de personal, entre
altres", negant així que

JORDI MAURA

s'estiga ocultanto.entorpint
la tasca de fiscalització i
oposició. Així mateix va
indicar la imminent convo
catoria d'una roda de prem
sa per a donar més detalls
de I'actual situació.
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ROBATORI
De mig centenar

de melons

JORDI MAURA

Juan Caldés, lIaurador de la par
tida la Carrasca, mira els melons

I'edil de Governació, José
Antonio Redorat, va decla
rar que la plantilla de poli
cies és suficient i va asse
gurar que "1'Ajuntament
Benicarló seguira incre
mentant la plantilla
segons les necessitats de
la ciutat".

Amb sensació d'impoten
cia, la falta de mitjans poli
cials al camp i els constants
robatoris són insistentment
denunciats pel món agrari i
sindical de Benicarló en
cada una de les reunions
de la Junta de Seguretat.
Recordem que recentment

ací a poes metres". Cal
dés explicava que és una
situació molt desagradable i
lamentablement s'ha con
vertit ja en una rutina. Els
fets van ser denunciats
davant de la regidora d'agri
cultura, qui els va indicar
que "esperaren a la finca i
que, abans de les 15 h,
passaria una patrulla de
la policia rural a compli
mentar la denúncia i rea
litzar una xicoteta inspec
ció", encara que este
extrem no es va donar.
Aquest veí va indicar que
"és trist que hé'lgem de
dormir ací per a evitar els
robatoris, encara així oco-
rren. Els agricultors
estem conscienciats,
cada vegada denunciem
els robatoris, encara que
la inseguretat no cessa".

JORDI MAURA .< '

La inseguretat al camp;de
Benicarló es manifesta 'dia
a día. Divendres passat,
Juan Caldés, agricultor de
la partida la Carrasca, va
denunciar davant de la regi
doria d'Agricultura, que pre
sideix María Teresa Traver,
el robatori de més de 50
melons de moro de la seua
collita i importants danys en
la resta del melonar que
impedeixen la seua comer
cialització a I'haver estat
marcats o partits. Els fets
van ser descoberts per este
agricultor de bon matí, E;n
eixir de la caseta de camp
on ell i la seua dóna viuen a
I'estiu "es notava que aca
baven de fer-ho perque
els talls eren recents i ho
van fer estant nosaltres

Il;;;Po~~ó-m~;c¡paTh; -:;;0';;- ~¡;~Y;;;;~;nt ~n-;1;ú"iti;;s-;;;Y;- p.~~ap;;¡;~e7a;;~~s-;n~~
: recentment una ordenanyaregulado- els relteratslncendlS han enfrontat CIO de reclamaclons, un tramlt on es.
• ra per la recepció i tractament d'abo- als grups en I'oposició-PSOE i BNV- preveu que els mateixosgrups en 1'0- •
•caments d'inerts i altres períllosos i la amb I'equip de govern a qui han acu- posicíó puguen presentar al-Iega-.
• seua corresponent taxa. Amb aques- sat en inombraolesocasions de no cions per disconf9rmitat amb la taxa i •
• ta nova ordenanya el consistori pre- actuar en un problema de salut públi- ordenanya plantejada, a I'entendre.
• tén detindre els reiterats incendis que ca i sanitat vegetál amb greus conno- que no són els models de gestió de •
• sofreix ['abocador del Camí Moliners, tacions medi ambientals. En acompli- residus més idonis per al municipi,.
• el vessament il'legal de residus i el ment de la legislació vigent, I'expe- segons informa Jordi Maura. •
• descontrol existent en el mateix tot i dient esta ara en la fase d'exposició •L·__ ~ ~_~__~ ~ . ~

,- ,..,''';;' .' >.. <' \" ,::'
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societat O

Anna Piñana, dulcinea, i
Beatriz Forés, reina

de Festes

representació del Club
Caní Baix Maestrat Beni
carló, Carolina Gil mar
qués representant a la
Unió de Comentos de
Benicarló, Raquel Marzá
Molina en representació
de l'Associació de la
Dóna, Beatriz Sorlí Arín
del Club d'Atletisme Baix
Maestrat Yessica Saura
Mercader del Club Gims
port Benicarló i María
Teresa Vilamalla Orihuela
del Club Tennis Benicar
ló. La Dulcinea de les fes
tes és Anna Piñana More
ra. D'altra banda es va
presentar la fotografia
guanyadora del cartell de
festes, que arreplega una
instantania del pas deis
Gegants Tolo i Mar.

JORDI MAI4RA

,
BEAFORES
Presentada la Reina

Beatriz Forés L1uch, de la
Colla de Gegants i
Cabuts, va ser presenta
da dissabte passat com
nova reina de les Festes
Majors de Benicarló, suc
ceint en al carrec a Mari
na Roca Gauchía, en un
acte que va estar presen
tat i condu'it pel periodista
Carlos Ferrer. La resta de
les dames de la Cort
d'Honor 2.001 són María
del Mar Arnau Esteller,
com a Dama Popular,
alga Queral Cucala en
representació de Radio
Club Azahar, Aroa Ávila
Masip en representació
de la Penya Els Salats,
Idoia Querol Carceller en

APAREIX
Un dofí mort

JORDI MAURA

Imatge del dofí mort
aparegut al Barranquet
de Benicarló

JORDI MAURA

Un nou cetaci va aparéixer
a Benicarló després de I'a
parició anteriorment de dos
dofins i el catxalot a les
costes d'Alcossebre. L'ani
mal va ser trobat al Barran
quet de Benicarló per la bri
gada de neteja de les plat
ges, donant el correspo
nent avís. Les ordres dona
des per la Conselleria de
Medi Ambient van ser
medir-lo i descriure I'estat
en que es trobava, per a
posteriorment ser retirat

fins una finca propietat del
consistori i que és utilitzada
per la Brigada Municipal
d'Obres i Serveis.

ANIMAL
RETIRAT
Hores més tard, I'animal
estat retirat del lIoc on va
ser dipositat, presumible
ment pel seu mal olor i I'es
tat de semiputrefacció en el
que es trobava segons els
tecnics municipals. L'ante
rior cetaci va ser dut a I'a
bocador de la població on
fou dipositat.
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EL CÓMIC SETMANALI
de vacances

, Xavier Burriel

LA VEU DE E
6 de juliol

Per nornés
pessetes Pi
tots els ber
i benicarlar

Ménde:z Núóez

CANAL
CASTELL.

PEARL
HARBOUR

Divendres 6
22.30

Dissabte 7
19.45 i 22.30

Dilluns 9
19.45 i 22.30

Jo no els entenc.
S I en van de vacances per

que estan farts d'aguantar
als companys, als velns,

al cap...

Diumenge 8
17.00, 19.45 i 22.30

•••••••••••• 4

laveudebenicarlo@eresmas.com 667.62.25.86 964.47.56.98 Cas;
E-MAIL (INTERNET) TELÉFON FAX ADRE9'

J. R.
Ramírez

almenys la nostra
paciencia per ser-ne
més discrets.

A tot ac;o, eixe que diu
que mana (pero no és
veritat) deis municipals
fa poca cosa per reorde
nar la circulació local.
Aquest regidor sense
delegació, te poca capa
citat per regir ja que es
ben incapac; de deduir
que falten efectius de la
policia local. De totes
maneres dubtem bastant
de la seua capacitat de
decició dintre d'un equip
de govern on el poder es
concentra en les velles
glories del partit, que no
amollen la vara per res
del món. Per aixo dic,
que mentre .. Redorat
intenta fer puntsdins de
la seua colla' per figurar
una miqueta més, les
coses del carrer benicar
lando segueixen guiades
pels designis incommen
surables de I'univers. Bé,
realment ja no sé perque
he arribat a aquest final.
Coses de la calor.

El caos que impera,
diuen, a I'univers
es una insigni

ficancia amb allo que es
produeix a les hores
punta pels carrers de
Benicarló. La condensa
ció de cotxes, motos,
bicicletes i altres estris
de desplac;ament que
envaeixen la ciutat qua
tre colps per jornada s'ha
convertit en un fet habi
tual, i sobre el qual sem
bla que les autoritats
municipals se'n fan els
cecs. Aventurar-se a
creuar la ciutat a eixes
hores dins d'un vehicJe'
de quatre rodes pot qua
lificar-se d'un acte d'im
prudencia premeditada,
fins i tot d'un intent d'au
tolesíons emocionals i
físiques d'una importan
cia considerable. Si a
aquests agravants afe
gim la carencia d'aire
condicionat dins del
cotxe tenim els minuts
comptats dintre de l'habi
tacle. En poques parau
les estem posant en
perillla nostra vida. Bé, o

OBSERVATOREJ
Caos
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500
ots arribar a
licarlandos
les

Ací pot anar el teu anunci

centrals O

Actes de Benicarló
••

n tots al mateix
~s a dir I tornaran
>re ¡ S tot '1 estiu

DISSABTE 14/
I diumenge 15, 24 Hores
de Natació. Des de les
12.00 fins a les 12.00 del
dia següent.

DIMARTS 31 JULlOLl
Termini per a la presenta
ció d'originals per a la IX
Flor Natural de poesia
2001.

eliminatories del 111
Certamen d'lnterprets
Ciutat de Benicarló cen
trat enguany en la percu
sió.

T'informa

DIVENDRES 16 NOV/
I dissabte 17 de novem
bre, presentació i proves

ENVIA'NS ELS TEUS
ACTES A LA VEU

GERMANIA DE JOVES 'EL PUIG'

nardo da Vinci (formació profesional) y
Joventut.
ORGANITZAI Comisió Europea.
DATES/ Data Iímit 31 d'agost.
NOTES/ Podeu vore la convocatoria a
http://europa.eu.intl
eur-lex/es/datl2001/c_1771
c_17720010622es00050011.pdfASSUMPTE/ Convocatoria de propos

tes per a Accions conjuntes entre els
programes Sócrates (educació), Leo-

ASSUMPTE/ XI Cursos d'Estiu "Els
Joves ¡Europa".
DATES/ Del 9 al 21 de juliol a Guarda
mar.
NOTES/lnscripcions a http://www.uni
guardamar.coml

DIUMENGE 29 JULlOLl
Classica de natació Pe
níscola-Benicarló.

al Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
~ CIUTAT

Que el poblat íber del Puig és un niu de sorpreses, és
una certesa evident. Pero no principalment pel propi
poblat, sino més bé, per les actuacions del nostre ajun
tament. Primer van ser les rampes de formigo, i ara,
ens han enviat aquesta foto d'un avet (pero ni ha més)
indicant-nos si no tenim arbres autoctons a la nostra
zona. Segons hem pogut averiguar hi havia previst un
pla d'actuació per a la zona, amb plantació d'arbres
autóctons, carrasques, pero es veu que se I'han passat
pel .... Alguna vegada faran les coses correctament?
Senyor Paco Flos, regidor de cultura, els avets són per
a les zones més gelades, Pirineus per exemple? Ah,
per cert, a veure si de tant en ti:mt els reguen. Que d'ar
bres plantats i després és moren, ja ni ha prou.L ~:lE

•••••••••••••
r-----------------------------------~-----~~---,Avets de seca f!" .ff ' '.'

,91
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ECOLOGIAI
Atomkraft? Nein danken (1)
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Pere Bausa
i Arlandes

gia nuclear, més be al
contrario Suecia tancara
les seves centrals al
2010, Dinamarca té prohi
bit per Ilei I'energia nucle
ar, Austria ¡Italia I'aban
donaren despres d'un
referendum i en molts
pa'isos com Belgica, Su'is
sa o ,'Estat Espanyol hi
ha una moratoria en la
construcció de noves
centrals.

En canvi aquesta ener
gia creix a pa'isos com
índia, Paquista, Iraq, Bra
sil, Corea del Nord, Xina,
Ucra'ina, Mexic, etc.

Als Estats Units, des
de fa més de 20 anys que
no es constru'ia una nova
central nuclear, ara les
coses van a canviar. El
nou govern republica de
George Bush anuncia la
seva negativa a ratificar el
protocol de Kioto. Pro
posa un pla per a solucio
nar els seus problemes
energetics que inclouria
la construcció d'entre
1300 i 1900 noves cen
trals electriques de carbó
i gas pero també moltes
d'elles nuclears. Segons
G. Bush. la ratificació del
Protocol de Kioto i el
refús a I'energia nuclear
tindria greus efectes
sobre I'economia nord
americana. La realitat és
el gran poder de les multi
nacionals de I'energia
com Exxon o Enron i la
veritable influencia que
tenen en el govern nord
america.

El govern alemany
demostra amb les seves
accions demostra que hi
ha una alternativa ener
getica basada en I'efica
cia energetica i les ener
gies renovables, sosteni
ble mediambiental i eco
nómicament.

Franc;a i altres pa'isos,
demana la inclusió de I'e
nergia nuclear dins deis
"mecanismes de desen
volupament net" del
Protocol. No fou acceptat
per la resta de pa'isos
presents.

L'energia nuclear és
actualment un sector en
declivi i sense futur que
intenta agafar-se al Proto
col de Kioto com a taula
de salvació. La producció
de residus radioactius, els
problemes de seguretat,
els costos economics
amb alternatives més ren
dibles com les centrals de
gas i el refús popular, han
dut a aquesta situació ter
minal. Als anys 60 es pre
sentava I'energia nuclear
com un recurs energetic
segur, barat i inesgotable.
Cresqué un 700 % als
anys 70, un 140% als vui
tanta i sois un 5 % als 90.
Al 2000 sois prodüia un 6
% de I'energia primaria
del món. Accidents com
els de Three Mile Island o
el de Txernobil, han sigut
decisius.

Avui en día no hi ha
cap relació entre alt nivell
de vida d'un país i I'ener-
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anys 70 és:
Nuclears?
No gracies

ca, consumint cada ale
many/a 4231 quilovats
hora (kW/h) i alliberant a
I'atmosfera 10,5 tones de
dioxid de carboni (C02)
per capita i any, el princi
pal gas responsable del
canvi climatic.

La Unió Europea (U.E.)
té la intenció de ratificar
en breu el Protocol de
Kioto, per aturar el canvi
c1imatic. Així la U.E. es
comprometra a reduir les
emissions de C02 un 8 %
respecte a les de 1990
per a I'any 2010, concre
tament Alemanya les
haura de reduir en un 21
%. En la fallida conferen
cia de I'Haia (COP 6) on
es pretenia acordar els
mecanismes de flexibilit
zació del Protocol de
Kioto, Estats Units, recol
zats pel Japó, Canada,

Nuclears? No gra
cies. Aquest ha
sigut el lema deis

moviments antinuclears
des deIs anys 70, i ara
s'ha fet una mica més
realitat a Alemanya. El dia
11 de juny passat, el
govern socialdemocrata
(SPD) i deis Verds, van
signar un acord amb les
quatre majors compan
yies electriques del país
per determinar una data
límit a la producció d'e
nergia nuclear a Aleman
ya. Es fixa que cadascu
na de les 19 centrals
nuclears existents tindran
una durada maxima de 32
anys des de la data d'a
pertura. Així, aniran tan
cant des del 2002 fins al
2021 quan ho fara la
darrera. Aquest acord es
pot qualificar de fet histo
ric perque sera el del pri
mer gran país industria
litzat que abandoni I'ener
gia nuclear.

Alemanya té una
població de 82 milions
(1999) i produeix el 7,2 %
del Producte Interior Brut
Mundial, sois per darrere
d'EEUU (29 %) i el Japó
(14 %). Amb una població
majoritariament urbana,
té una economia basada
en la indústria i de ser
veis, proporcionant el 96
% del seu PI B Les seues
fonts d'energia primaria
principals, amb dades de

. 1996, eren el petroli (40
%), el carbó (25 %) i el
gas natural (22 %), obte
nint el 87 % de I'energia a
partir deis combustibles
fossils. La resta, energía
nuclear (12 %) i energia
hidroelectrica i altres
renovables (1,5 %).
Aquesta energia primaria
en gran mesura es trans
forma en energia electri-
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VIA LLIURE
A la instal.lació

d'empreses

JORDI MAURA

JORDI MAURA

projecte amb més de 1.100 es preveu un continu movi
places d'aparcament i on ment de persones.

solar i els promotors inte
ressats en I'adquisició del
solar i desbloquejar la
situació d'una empresa que
va tancar les seues portes
deixant deutes a multitud
de treballadors. El projecte
d'obres definitiu del centre
podria ser una realitat en
breu ¡que podria entrar en
funcionament definitiu al
desembre del 2002 des
prés de la concessió de les
diferents lIicencies.En I'es
mentat polígan' industrial
esta prevista la instal·lació
d'una superfície comercial,
multicinemes i un hotel.' En
aquesta linia de toru;ens "¡
unitat han vingLlt a'dÚant i
recolzant la seua tramitació
els distints gru~ps polítics
del municipi.' Els plans pre
sentats al. Ministeri de
Foment contemplen un pas
elevat en'" I,a Ratlla del
Terme entre" Benicarló i
Peníscola per¡~. solucionar,
junt amb dos grans roton
des, elcónflictiu encreau

,ment amb" la N 340 i els
acessos que puguen

. demandar les futures ins
tal.lacions de I'antiga fabri
ca, que comptara segons el

JORDI MAURA

Després de diversos mesos
de tramits, la Comissió
Territorial d'Urbanisme de
Castelló, ha aprovat
segons publicava el BOE,
la modificació del PGOU de
Benicarló per a permetre la
conversió en terciari d'un
solar de 80.000 m2 d'exten
sió que és en I'actualitat un
solar amb els vestigis de
que fóra una prospera
indústria del moble i que va
patir al novembre un incen
di que va arrasar un ter9 de
la seua superfície. Després
de la modificació del plane
jament urbanístic, un Pla
d'Accessos al polígon i I'in
forme de la Pateco on con
clo'la segons el seu director,
Agustín Rovira, "com
necessaria al municipi una
major oferta comercial des
tinada els residents i muni
cipis Iimítrofs que co.nsoli~

den a la localitat corn a.
caP9alera de I'area comer
cial complementada .amb
una oferta d'oci" ,~xistix ja
via lIiure perque s'executen
els compromisosadquirits
entre els propietaris del

fA~ó) ~
.~ .

ES'TE'LLER'1:1:f4:p~bRT
Entrada taÚ'~r: 'Pg'Y;F~:lire¡f"Soriano
Exposició: Avda. Mag·a-ilanes, 1

Tel: 964471.7 08 ~Be'nicarló
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BLOC
CORTINA

Defum

F. XAVIER RODRfGUEZ

Fa uns dies un deis tants
Cosellers que de tant en
tant trauen a passejar per
les nostres comarques, per
afer-nos veure que fan
alguna cosa, va aterrar a la
nostra ciutat, per a presen
tar-nos el PACo No em
refereixo al regidor PoPu
lar del mateix cognom,
sinó al Pla d'Actuació
Comercial per a la nostra
ciutal.
Sembla curiós, com ací
tots s'apunten al carro que
vinga bé per tal de promo
cionar-se. Encara que siga
a costelles deis malmesos
xicotets i mitjans come'r
ciants de la nostra ciutat,
que fins ara han patit el
més absolut despreci en
tot allo que hagués estat
necessari per a un bon
correcte desenvolupament
comercial de la nostra ciu
tal.
Compte, no és el BLOC
qui ho afirma, és el mateix
estudi elaborat pel PP.
Pero el que ens pareix
d'una hipocresia supina,

. és presentar-se ara, des
prés de més de 10 anys
manant de manera absolu
tista la nostra ciutat, com
garants d'unes solucions
que els prapis comerciant

d'aquesta mateixa ciutat
portent reclamant-li a
Mundo i als seues equips
de govern des de fa molt de
temps.
Problemes com la desapa
rició progresiva de 1I0cs d'a
parcament sense buscar
alternatives (certament, la
playa de la constitució no
és ni de bon tros una solu
ció i més en I'estat en que
es traba), aixo, acompanyat
d'un transit demencial al
que li fa falta un bon estudi
(a veure si el fan d'una
vegada), el no adonar-s'en
que tenen un Mercat Cen
tral que I'estan ofegant dia
rera dia al no promocionar
lo, afavorint actuacions
urbanístiques que només
beneficien a les grans
superfícies comercials, i
que podria (díem podria,
perque els seus acabats
exterios són més que ver
gonyosos) ser un bon
pulmó per a fer un centre
Comercial Obert, important
i únic a la nostra comarca.
A més de no haver encetat
ni una vegada cap campan
ya de suport o dinamització
del comeryos de la ciutat,
haver tingut, i tindre, regi
dors de comerys que no
han fet ni cas de les apre
ciacions de les associa
cions de comerciants, i així

segurament, podríem conti
nuar i, no acabaríem en les
apreciacions.
Pero com hem dit abans, i
el que és el més trist , es
que no fa falta cap PAC,
PATECO, PATACA O COM
LI VULLGUEN DIR, per a
veure una problematica
exposada des de fa molt de
temps per les associacions
de comerciants, i que a
hores d'ara no Ii havien fet
ni el més mínim caso Per
tant, quina credibilitat vol
tindre ara Mundo i els seus
correligionaris de partit,
amb aquesta presentació,
conseller inclos? Cap ni
una. Deu anys han estat
suficients per fer-nos pen
sar.
Pero com no tot ha de ser
negatiu, a Mundo i al seu

BLOC

equip de govern li propo
sem una única actuació
prioritaria: Crear una regi
doria de Comery amb pres
supost propi i suficient, que
servisca per a aglutinar les
dues associacions de
comerciants i portar a ter
mini les propostes que
aquestes, i ara el PATECO,
li han proposal. Si no és
així, voldra dir que poc I'im
porta el desenvolupament
d'aquest teixit empresarial
basic per a la nostra econo
mia. I que és I'únic que
inverteix totes les seues
ganancies una altra vega
da en la propia ciutat, i on
es traba la principal font de
1I0cs de treball i menys con
tractes "basura".
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JORDI MAURA

COL.LABORA
Amb la Secretaria
d'Estat d'Hisenda

JORDI MAURA

L'alcalde de Benicarló, el
popular Jaime Mundo
Alberto ha signat, en repre
sentació del consistori, un
conveni de col·laboració
amb la Direcció General del
Cadastre. El conveni és
fruit de la delegació de
competencies per part de
l'Administració de l'Estat a
la local en tot el que res
pecta a la formació, conser
vació, revisió i la resta d'ac
tuacions inherents als
cadastres immobiliaris, i
que ha estat sol.licitada pel
consistori a la Direcció
General del Cadastre. La
delegació obligara al con
sistori a rebre la documen-

tació i assistir al ciutada en
I'ompliment de les declara
cions cadastrals, rectifica
ció d'errors i la verificació
de taxes, així com els can
vis que en els seus titulars
poguera haver-hi. El con
sistori remetra les dades
per correu electronic perio
dicament per a ser incorpo
rades a la base de dades
cadastrals, amb unes
dades més fiables i depura
des, redundant en una
millora en la gestió de I'IBI i
en la generació de dades
estadístiques. L'ajuntament
ha adquirit i adequat I'edifi
ci per a la instal·lació deis
mitjans informatics i hu
mans per a exercir esta
nova atribució.

L'alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, ha signat el

conveni de col.laboració

CÓPIES DIGITALS DE FORMAT MENUT I DE PLANOLS
.....

AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE L'1°/ó AL 400%

CÓPIA DES DE DISQUET, DIGITALITZACIÓ D'IMATGES

Lectures recornanades
Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLó Tel.: 964 475698

COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

GREVOL

COPIES COLOR

LASER DIGITAL
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TRAVESSIA
Sant Pere

C. N. SEN/CARLÓ

El passat diumenge dia 1
de juliol de 2001 es va cele
brar a Benicarló la XVI Tra
vessia Sant Pere organitza
da pel Club Natació Beni
carló, La prova, que va tin
dre lIoc al port de Benicarló,
va reunir nedadors i neda-

dores de I'esmentada loca
litat així com de las ve'¡'nes
Vinares, Amposta i Sant 
Caries de la Rapita.

L'esdeveniment estava
c1assificat en vuit catego- y

ries, en cada una d'elles se
nedava una distancia dife
rent d'acord amb les possi
bilitats i edats:

V. FERRER

~----------~-----------,ESCOLA CLUB MASCULI
1. Manuel Monserrat Comes Benicarló
2. Ferran Marza Roca Benicarló
3. Carlos Fuente Merino Benicarló

ESCOLA CLUB FEMENí
1. Lucía Piñana del Pino
2. Margarita Febrer Marzá
3. Claudia Campos Mejías

PETITS MASCuLí
1. Marco Domingo Navarro
2. Marc Anguera Reverté
3. Mario Marzá Ortí

Benicarló
Benicarló
Benicarló

Vinares
Benicarló
Benicarló

r~-8~~~~~~~~;~~;----2~-1
12. Petits, nascuts els anys 93 i 94 25m 1
13. Prepromeses, nascuts els anys 91 i 92 100m 1
14. Prom~ses, nascuts els anys 89 i 90 500m 1
15. Infantils, nascuts els anys 87 i 88 750m 1
16. Juvenils, nascuts els anys 85 i 86 1000m 1
17. Absoluts, nascuts I'any 84 i anteriors 1000m 1
18. Veterans, majors de 45 anys 1000m 1

~----------------------~

PETITS FEMENí
1. Susana del Olmo Cerdá
2. Paula Saura Martínez
3. Marta Farnos

PREPROMESES MASCULí
1. Pep Elorz Panisello
2. Mire Brunet Zaragozá
3. Ferrán Remolina Rallo

PREPROMESES FEMENí
1. Anna Navarro Albiol
2. Patricia O'connor Sanz
3. Noelia Bertran Vallés

PROMESES MASCuLí
1. E/oy Vinaiza
2. Alex Albella Esteller
3. Raul París García

Benicarló
Benicarló
Vinares

Sant Caries
Sant Caries
Benicarló

Sant Caries
Benicarló
Vinares

Benicarló
Vinares
Benicarló

INFANTILS MASCULí
1. Sergio Martorell Merino
2. Oriol Ferré Navarro
3. Marc Sanz Simó

INFANTILS FEMENí
1. Ana Arlández Gasparín
2. Ainoa Miranda Moral
3. Marta Romero ColI

JUVENIL MASCULí
1. Ismael Reverté Ruiz
2. Andreu Farnos Planelles
3. Pablo Moreno Pachón

JUVENIL FEMENí
1. Ruth Queral
2. Nerea Pérez
3. Ana Subirats

Vinares
Sant Caries
Vinares

Sant Caries
Vinares
Sant Caries

Sant Caries
Sant Caries
Benicarló

Sant Caries
Sant Caries
Sant Caries

L ~

PROMESES FEMENí
19 Mónica Brunet Sant Caries
29 Isabel Fonellosa Forner VinaresL ~

ABSOLUT
1. Ricardo Ros Gondomar
1. Maite Meseguer Esteller

Vinares
Vinares
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11 Premi
Carns Ros

aconseguit revalidar un
cop més en aquests cam
pionats la seua condició
d'atleta d'elit nacional al
proclamar-se subcampió
en la modalitat de 400mt
amb un crono de 51 "88,
millorant la seua anterior
marca en 51 centesimes.

La seua próxima cita és
per als dies 7/8 de juliol en
l'Autonómic Absolut que
tindra 1I0c en l'Estadi d'A
tletisme Riu Túria (Valen
cia), on pot obtindre la
mínima que li permeta par
ticipar en els Campionats
d'Europa de la seua cate
goria.

PABLO MARTíNEZ,
MEDALLA DE PLATA
El Campionat d'Espanya
d'Atletisme en Pista Aire
L1iure en categoria Prome
sa se va desenrotllar el
passat cap de setmana (30
juny / 1jul) en les
instal·lacions de Prat de
L10bregat (Barcelona).

Sent aquesta la seua pri
mera temporada com a
militant en categoria pro
mesa (3 anys), el benicar
lando del Playas de Caste
Ilón, Pablo Martínez, ha

de Castelló (57 p.) CE
Vinarós (27 p.).

L'esdeveniment esportiu
va ser organitzat pel C. A.
Baix Maestrat Carns Ros

C. A. BAIX MAESTRAT CARNS Ros

t
rH; ~;e-;c;;t -; B~i~rló-;IV¡-C-;~;"d;-Bi;squ-;tl
_organitzat per la Federació de Basquet del País Valen- _
_cia i l'Organisme Autónom d'Esports de Benicarló._
_Aquestes jornades se celebraran en dos torns d'una _
_setmana, del 3 al 9 i del 9 al 15 de juliol i esta adrec;at_
- a joves entre els 9 i els 15 anys d'edat. Cada torn té -
- un Iímit de 100 alumnes interns, que s'allotgen al-
: col.legi Marqués de Benicarló i un maxim de 50 alum- :
_nes externs _L ~

Abdelalí Kayhat (2'56"7
mp); en 60 mt els benja
mins Miriam Tizón (11 "8
FAA) i lñaki Giner (10"4),
les alevins Laura Consenti
no (10"6 FCB) i Hanae Def
ferrard (11 "O Playas) i en
masculina Roger Linares
(10"4 F.CB); en
3000m.marxa Alba Sán
chez i David Obiol (16'47"8
i 16'02"3 respect. CEV); en
salts destacaren Rubén
Rubiol (2,70 FAA) i Marcos
Barea (2,50 FCB) en perxa
infantil; en lIargada els ben
jamins Eric Rossell (3,75
FAA) i lñaki Giner (3,42
mp), els alevins Hanae Def
ferrard (4,36 Playas), Roger
Linares (4,36 FCB) i Oriol
Bonet (4,16 FCB), i en
infantil Silvia Rossell (4,67
FAA); en alc;ada els infantils
Edgar Monfort (1,65 Pla
yas) i Salva Queral (1,50
mp). Pel que fa a lIanc;a
ments, estigueren protago
nistes en pes Cristina
Ferrando (5,13) iCarios
Bretó (5,45) en categoria
benjamí, Laura Consentino
(7,56 FCB) i Adriá Badí
(7,84) en I'aleví, i Pablo
Aranda (10,39 Playas) en
infantil; i en javelina la
infantil Kalisa El Faghloumi
(23,26) i el cadet Abdelalí
Khayat (32,59), superant
tots dos la seua marca.

Al final de la vesprada, la
puntuació per equips des
prés d'haver disputat les
diferents modalitats fou la
següent: Federació Ando
rrana d'Atletisme (114
punts), C. A. Baix Maestrat
Carns Ros (100 p.), FC
Barcelona (98 p.), Playas

C. A. BAIX MAESTRAT

Va tindre Iloc dissabte pas
sat 30 de juny en les Pistes
Municipals d'Atletisme del
"Pover' el Torneig Inter
clubs de Promoció, dispu
tant-se així mateix el II
Premi Carns Ros d'Atletis
me en Pista d'Aire L1iure.
L'esdeveniment esportiu
estigué organitzat pel Club
Atletisme Baix Maestrat
Carns Ros i van intervindre
en el Torneig clubs de reco
negut prestigi com el FC
Barcelona, Federació
Andorrana d'Atletisme i C.
A. Castelló Mislata "Platges
de Castelló", junt amb els
clubs de la comarca, C.
Esportiu Vinarós i CA Baix
Maestrat-Carnes Ros.

La competició s'inicia a
les 18.00h i va ser tot un
exit quant a participació,
concentrant-se al voltant
de 200 atletes en categoria
benjamí, aleví, infantil i
cadet, deis quals cal desta
car en carreres de 80 mil a
Elísabet Delshorts (10"6) i
Edgar Monfort (9"5 Plat
ges); en 100 mil cadet EIí
sabet Romero (13"4 F.CB) i
J. Monfort (11"7 Playas); en
600 mil aleví Laura Con
sentino (1 '54"1 FCB) i Oriol
Bonet (1 '45"1 FCB); en
1000mll a la infantil Carla
Ronchera (3'22"3 CEV); i
Abel Gallego (3'00"9 Pla
yas), prova en la qual va
millorar notablement la
seua marca Héctor Her
nández (3'06"0). En cate
goria cadet s'imposa Víctor
Domínguez (2'54"7 F.AA) ,
obtenint un bon temps



"Un litre de biocombustible costa unes
SO pessetes, un preu molt interessant"
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Juan Antonio Varela, investigador í
autodidacta de 64 anys. Nascut a La Corunya,
va arribar a Benicarló de la ma d'un conegut
industrial de Benicarló interessat en· obrir-se'
nous mercats en el món deis productes
d'automocíó. Ara proposa fer servir ¡'Olí de
pinyolada com a biocombustible.

En que consisteix eixa
curiosa proposta de
reutilitzar les
existencies d'oli /de
pinyolada d'oliva que
han retirat?

Basicament el que
proposo i plantejo a
I'administració és que
eixos milions d'oli que
s'han retirat de les grans
superficies després de
detectar-se
concentracions de
benzopiré puguen tindre
una aplicació i ús al camp
com a combustible. Penso
que té més sentit que no
retirar, buidar, tractar i
tornar a embotellar els
mil ions de litres de nou.

Com es fa servir I'oli
vegetal com a
combustible?

És relativament senzill. El
procés es fa a partir de
additius que fabrico a
Benicarló sota el nom de
Nagal i qualsevol olí

vegetal procedent de
cuines o industrial refinat,
amb un cost baix. Es
mescien, convertint-se en
un potent biocombustible
vegetal per a motors
diesel, que no contamina i
millora les
característiques tecn iques
i de rendiment del motor.

Així de senzill, i no hi ha
que pagar cap tipus
d'impost o taxa?

No, perque després de la
liberalització deis
combustibles, qualsevol
pot fabricar-ne per tal
d'afavorir la competencia.
Tinc demanat un projecte
pilot per a comercialitzar
lo sota el control del
Ministeri i a més els
biocombustibles estan
exempts de taxes i
impostos sobre els
hidrocarburs, de manera
que un litre de
biocombustible costa
unes 50 pessetes, un preu
molt interessant.

A més també fabriques
altres productes, no?

Si, tinc un producte per a
la estetica i salut a base
d'Aloe Vera que
comercialitzarem en breu.
Va bé per a les varius, els
problemes de pell,
circulació, músculs i com
a protector solar. El
lIanyaré en breu al
mercat. Els productes que
més fama m'han reportat
han estat el Swamy 9, un
revitalitzador vegetal, amb
molt d'exit entre els
tarongers i el

QUI

biocombustible. El Swamy
recupera arbres afectats
per la tristesa, millora el
rendiment i evita
problemes sanitaris.

Tu que ets gallee, com
qualificaries Benicarló?

Quan vaig arribar ací em
va donar la sensació que
Benicarló és una ciutat
"de monestir", per la
treanquil'litat que hi ha.
Sense pubs, sense sorolls
excessius, m'encanta
Benicarló. Valoro molt
positivament com
s'organitzen ací les festes
populars, certamens,
processons i les festes
falleres.

Com veus la salut del
camp benicarlando?

Caldria fer alguna cosa
amb el camp de Benicarló
urgentment. Hem de
demanar al lIaurador que
no n'abuse tant, que deixe
descansar i oxigenar-se i
desinfectar-se la terra.
S'excedeixen amb els
herbicides i fungicides i
aixa es transmet a la
salut.

IV
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