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Les imatges
JORDI MAURA
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Per a Geroni Salvador, I'empresari benicar-
lando que ha fet possible el regal especial
d'aquesta setmana. Moltes gracies en nom
de tots els lectors i lectores, que cada vega
da són més.
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12 d'octubre de 2001 tema de la setmana e
Gota Freda
ESTEM PREPARATS?

Totes les claus per
saber com actuar

JORDI MAURA

JORDI MAURA

polítiques que ací es procti
quen.

Així carreteres i camins
destrossats per les pluges
de I'any passat han estat
mesos per arreglar. En els
millors deis casos, si algu
na institució pública ha
pagat les reparacions,
estos vials han tornat al seu
estat primitiu, eternitzant-se
el problema i sense que
existisquen solucions als
problemes que ens causa
aquest recurs hídric, com
ponts i drenatges.

Aiguaoliva, la Partida Sant
Gregori i moltes altres
zones es veuen afectades
per no haver-se aplicat poli
tiques preventives d'inun
dacions com les explica
des. Així lIargues cues
d'entrada i sortida a la
població, colapses circula
toris, acumulacions i inun
dacions d'aigua, erosió
sobre el terme i sobreexcés
d'aigua als camps que
acaba podrint les arrels
deis vegetals son els efec
tes més directes per les

I A BENICARLÓ, QUE?
Benicarló pateix una greu
situació en les seues comu
nicacions d'accés i sortida
a la població, en inundar-se
els passos subterranis a la
N-340, concretament el
pont del Carrer Sant Fran
cesc i el de davant de la
Caserna de la Guardia
Civil. Així camins rurals i
carreteres secundaries del
nostre terme es veuen
massa freqüentment talla
des -preventivament- per
Protecció Civil i Policia
Local o bé per I'aigua. El
Camí de la Mar Xica, la
carretera vella de Penísco
la a I'altura del Barranquet i
els camins que creuen

de 25 gotes fredes, peró
sois una o dos d'elles tenen
les característiques ne
cessaries com per a provo
car inundacions poden pro
vocar inundacions.

La presencia de rius,
rambies i barrancs afavo
reixen els desbordaments i
les inundacions, per aixó és
molt important el seu man
teniment i neteja, així com
disposar d'un Pla d'lnunda
cions en aquelles zones
susceptibles d'inundar-se,
com ara la nostra. Per aixó
I'acondicionament deis lIits
deis rius, la restauració
hidrológico-forestal en cas
d'incendis i la millora de
drenatge de les vies de
comunicació és capital per
tal de previndre les inunda
cions i els danys associats.

REDACC/Ó

L'expressió 'gota freda' se
sol associar amb episodis
de pluges torrencials i d'ex
traordinaria violencia com
les que vam viure a la
comarca ¡'octubre de I'any
2000, on les carreteres van
quedar tallades i les ciutats
greument afectades per
inundacions. Problemes
molt diversos que afecten
d'una manera molt directa
als ciutadans.

Als mesos d'octubre i
setembre, I'aigua de la mar
es troba a una temperatura
molt alta, entre 22 i 25
graus, desprenent molt
vapor d'aigua. A aquesta
evaporació s'afegeix una
massa d'aire fred, una
borrasca, que causa inesta
bilitat als nivells més alts,
entre els 5.000 i els 6.000
metres d'altura. El vapor de
la mar, al trobar-se el front
fred es condensa formant
se grans núbols que crei
xen a gran velocitat, on
cada vegada es condensa
més aigua i es formen
fronts tormentosos.
Aquests núbols, anome
nats cumuloninbus, es
plesplacen fins I'est de la
peninsula, descarregant
una forta pluja acompanya
da d'aparell electric que pot
arribar a descarregar més
de 200 litres per metre qua
drat en poques hores, com
va ocórrer I'any passat.
Annualment sobre la penín
sula discorren una mitjana
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El Ministeri de Foment
INVERTIRA 467.636.000 MILIONS AL PAís

JORDI MAURA

El Projecte de Pressupos
tos Generals de I'Estat per
al 2002 del Ministeri ¡del
Grup Foment preveu una
inversió total al País Valen
cia de 467.636.000 Euros,
77.808 milions de pessetes.
Les inversions es detinen
principalment a la modernit
zació i construcció de carre
teres de gran capacitat,
infrastructures ferroviaries,
ports, aeroports i vivendes.

Al Maestrat, pero les
inversions directes que es
contemplen son més bé,
poques. Així dins la inversió
prevista en carreteres, des-

taca I'obra de la N 232 entre
la població de Xert fins el
barranc de la Bota, on hi ha
previstos 3.872.000 euros,
uns 644 milions de pesse
tes. A Alcala de Xivert es
faran obres al centre de
transformació electrica i a la
seua linea, per valor d'uns
30 milions de pessetes.
D'altra banda, dins el
mateix capítol d'inversions
en infrastructures ferrovia
ries al corredor mediterrani,
el text preveu una inversió,
d'un total de 7 milions de
pessetes, en la linia d'ali
mentació a la subestació de
Benicarló. Hi haura encara
altres inversions per a pro-

jectes no reflexades explíci
tament al projecte de pres
supostos, que eixiran de
partides generiques ilo d'al
tres ministeris ¡que hauran

de fer-se realitat al lIarg del
2.002, com I'esperat projec
te del Passeig Marítim Sud
de Benicarló fins connectar
lo al de Peníscola.
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La carretera a Peníscola
AVIAT PODRIA SER UNA REALITAT

JORDI MAURA

JORDI MAURA

L'esperat vial entre Beni
carló i Peníscola, que dis
carrera de forma paralel'la
a la linia de costa per
darrere de les urbanitza
cions i hotels, compta ja
amb la preceptiva Declara
ció d'lmpacte Ambiental
(OlA), que faculta I'inici de
les seues obres. Se salva
així un important escull que
ha estat en els darrers dos
anys un mal de cap per a
les autoritats locals. El
regidor d'Urbanisme de
Peníscola, Andrés Martí
nez, va explicar que les
obres són urgents per al
desenvolupament de la
ciutat i que I'inici de les
obres sera "irnrninent". El
vial va ser objecte de
denuncies per part deis
grups ecologistes de la

comarca, que considera
ven que afectava la zona
humida del Prat o Marjal de
Peníscola, on viuen espe
cies prioritaries i en perill
d'extinció. Amés no comp
tava amb els preceptius
estudis d'impacte, ara ja
realitzats.

Per la seua banda, I'A
juntament de Benicarló va
aprovar i remetre a la
COPUT a finals de I'any
2000 el projecte de vial que
discurrira per la nostra
població, on passara deis
quatre carrils previstos a
Peníscola a dos. Els pres
supostos de la Generalitat
van destinar per aquesta
obra a Benicarló 25 milions,
que de moment no ha estat
executada. El pressupost
per al tram de Peníscola
ascendeix als 1.000 milions
de pessetes.

El regidor d'Urbanisme de Peníscola,
Andrés Martínez, va explicar que les
obres són urgents per al desenvolu
pament de la ciutat i que I'inici de les
obres sera imminent

La Veu
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Col-labora: Decoració d'Escaiola Geroni Salvador
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La carxofa de Benicarló
BUSCA EL CERTIFICAT 'SABOR I SALUT'

JORDI MAURA

La carxofa de Benicarló,
que ostenta la denomina
ció d'origen com a reconei
xement a la seua excel'lent
qualitat i qualitats úniques,
es troba buscant ara un
nou segell que certifique
en importants mercats
espanyols i principals
superficies comercials. Es
tracta del certificat que
emet l'Associació Sabor i
Salut, un segell i qualifica
ció que suposa un avantat
ge comercial a Mercava
lencia, Mercabarna i altres,
al garantir-se uns canons
rigorosos de qualitat i
seguretat en el consúm.

Cap ressaltra la preocu
pació i I'esfros; des de fa
anys, tant pel Consell
Regulador (CROO), com
pel conjunt de productors i
coemrcialitzadors de la
carxofa, per regular aquest

sector per tal d'obtindre la
maxima qualitat i garantir al
consumidor I'adquisició
d'un producte d'inigualable
sabor, ha donat lIoc al pro
fund canvi recentment pro
duH al passar de Producte
de Qualitat a Producte amb
Oenominació d'Origen, rati
ficada en 1998 per la Con
selleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació. En
cas de no existir al· lega
cions de cap país membre,
la carxofa de Benicarló
podria obtenir cap a ¡'abril
aproximadament la Oeno
minació d'Origen Comu
nitaria.

Fruit del convenni signat
entre el CROO i la Coope
rativa, s'han dedicat dos
parcel'les específiques per Valencia d'lnvestigacions
a I'estudi de la carxofa, on Agraries (IVIA), la Universi
des de fa més d'un any es tat Politécnica de Valéncia
troben recopilant dades per (UPV) i la Conselleria d'A
tal de determinar, amb la gricultura, la causa de la
col·laboració de l'lnstitut mortalitat vegetal. Les pri-

JORDI MAURA

meres conclusions apunten
a la necesitat de desinfec
tar la terra i les estaques,
tot i que les definitives es
donaran a conéixer a Beni
carló, en breu.

ESTEL.LER IMPORT
Entrada taller~ Pg. Febrer S'oriano
Exposició: Avda. Magallanes,1

Tel: 96447--17'08· Benicarló

AUTO ESTELLER

Ctra. N' 340, km 142
Tel: 9644007 68 •Vinarós

SER

LA VEU No t'esperes al dissabte per enterar-te de tot
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Peatonalització
DEL CASC ANTIC

REDACC/Ó

La Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Beni
carló ha adjudicat les
obres de la VI fasse de
peatonalització de diver
sos carrers del casc
antic. L'actuació, inclosa
al Pla Provincial de Coo
peració a les obres i ser
veis de competencia
municipal, han estat adju
dicades a I'empresa
Construcciones Civiles
del Mediterráneo-Grupo
Hermar, S. L., per un
import de 229.546 euros,
quasi 38 milions de pes-

setes. El termini d'execu
ció és de tres mesos.
Aquesta nova fasse con
templa la peatonalització
deis carrers Mare de Déu
del Roser i Rabosa.

En la mateixa reunió
també es va acordar
adjudicar les obres de
construcció d'un bar
cafeteria a l'Auditori de
Benicarló a I'empresa
Procovifa Constructora,
S.A, per un import de
59.153 euros, quasi 10
milions de pessetes. El
termini per a realitzar les
obres era també de tres
mesos.

També es va acordar adjudicar les
obres de construcció d'un bar cafe
teria a l'Auditori de 8enicarló a
I'empresa Procovifa Constructora,
per un import de 59.153 euros

OBSERVATOREI
Esquerra nova

J. R.
Ramírez

O
arrerament estan apareixent
pels mitjans de comunicació
comarcals i locals les opinions

d'una anomenada esquerra verda
valenciana. Dic a<;o perque aquestes
denominacions em sonen d'aventures
polítiques anteriors, no massa afortu
nades. Ja fa temps que, en termes
semblants, una opció política va bre
gar, desafortunadament, per obtenir
representació parlamentaria, i no ho
van aconseguir. Si la gent que ara
intenta repetir la mateixa formula, en
fes cas deis consells que diuen que en
la política es totalment inviable repetir

experiencies i projecte, s'ho pensés
dues vegades i ho deixés córrer pren
dria una gran decisió..

Alió del Partit Democratic
de la Nova Esquerra (una
manera italiana d'eludir el
seu origen comunista) rein
venta la seua propia immo
lació

El que no entenc d'aquesta nova
denominació d'origen polític, que des-

prés de I'amarga experiencia que ha
portat a molta de la seua gent al comú
socialista, com no n'aprenen de la
praxi que imposa el materialisme
historic i dialectic del pare Marx. Allo
del Partit Democratic de la Nova
Esquerra (una manera italiana d'eludir
el seu origen comunista) reinventa la
seua propia immolació a expenses de
discursos marginals que no fan més
que aprofundir en la crisí historica del
progressísme polític del Dostre país (el
valencia).

LAVEU
Per estar informat d'alló que

passa al teu voltant
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pot plegar-se a les pro
postes del President

.Bush, el més actual deis
pistolers del far-west que,
com un vulgar mató de
pel'lícula de serie B, plan
teja alió de "Es recerca.
Viu o mort". No pot arribar
la civilització occidental
del dret democratic i la lIi
bertat a caure més baix.
L'espectacle de quasi tots
els dirigents europeus és
indignant, els de la practi
ca totalitat de la c1asse

•••••••••••••
I't' t J~po Ilca a~l

solució la ~l

blema és la
la injustícié
terrorisme
seues pitjor~

cies. En un
relacions se
cooperació,
caldria una I

cit interna
garantir els (
i deis poblE
món, peró
seria compl,

pareguts, assassinats,
morts i torturats de les
dictadures d'Uruguai,
Paraguai, Xile o Argenti
na; les víctimes kurdes o
txetxenes, de Timor o de
qualsevol altre país del
Tercer Món que les també
molt lamentables víctimes
deis EUA. És hora de ser
valents i canviar les
actuals desiguals rela
cions de poder d'aquest
Planeta globalitzat.

Per aixo, I'esquerra no

patim totes les persones
són infinits i, de cap
manera, es poden aturar
amb actuacions militars
de I'OTAN, per unanimes i
exitoses militarment que
pugen semblar en princi
pi, hauríem de convenir
en la importancia d'impul
sar un nou gir copernica
en les relacions interna
cionals entre les nacions i
pobles d'arreu del món.
És hora d'impulsar una
nova etica política i
refor9ar les funcions deis
organismes internacio
nals de debat i coopera
ció. El paper de les
Nacions Unides, amb una
reestructuració de les
seues competencies,
pressupostos i un nou
reglament de funciona
ment molt més democra
tic, junt a una activació
d'organismes de justícia
internacional serien ele
ments c1au en la millora
de I'actual situació de
tractament completament
injust deis conflictes inter
nacionals. Fins ara no
han tingut la mateixa
importancia les morts de
persones. No han estat el
mateix els atacs israe
lians als campaments de
refugiats palestins; els
assassinats de camperols
del centre o del sud
d'America a mans deis
exercits regulars o de for
ces paramilitars; els desa-

La Diada del poble valen
cia del 2001, aquest 9
d'Octubre, ens arriba en
uns moments historics.
Els brutals atemptats con
tra les torres bessones de
New York i el Pentagon
deis EUA i les reaccions
que han generat han
situat el debat socio-polí
tic de tots els pobies del
Planeta en .una cruIlla
estrategica. Si alguna
cosa ha restat for9a evi
dent amb els atemptats
suIcides és la capacitat
quasi infinita que tenen
d'atacar al primer món
amb total sorpresa i mortí
fera eficacia els possibles
enemics del sistema. Els
paraigües antimíssils i
altres sofisticats aparells
peral negoci de la indús
tria armamentística ameri
cana han vist I'amarg des
pertar d'un dimarts on
eren els propis avions de
les Iínies regulars els que
causaven més de sis mil
morts al cor de I'imperi.
Des d'ahí a la guerra quí
mica, i tota la resta de mit
jans que han pogut estar
fabricats per aquells que
sense anima desenvolu
pen la ciencia al servei de
la capacitat de destrucció
deis instints més irracio
nals de la nostra especie,
potser que estem a una
passa ben curta.

Si fem nostra I'eviden
cia de que els perills que
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Envia'ns les teues cartes a
LA VEU sobre qualsevol

tema que t'interesse

Afortunadament ha arribatja la temporada de tardor i amb ella sembla ser que
millorara la programació cultural: tindrem una bona oferta de programació tea
tral, concerts musicals i moltes festes populars ara a I'inici; eixes festes que li
saben donar alegria al poble i un poc d'activitat de tal manera que pareix que
alguna cosa es mou.

Enhorabona també per I'apertura de la nova seu de la Universitat Popular,
a veure si ara es veu complementada amb una bona promoció turística de la
ciutat, tal i com s'esta fent en las diverses fires nacionals i internacionals, prin
cipalment del nostre producte exemplar, la carxofa, que ja ha arribat molt lIuny
i que ens augura un bon futuro Anim a totes les entitats culturales de la ciutat
per a que continuen treballant i millorant les seues programacions -moltes
vegades difícil- pero de bon segur que aconseguirem dur el nom del poble
ben lIuny, ja que ha de ser a través d'estes representacions el que far;:a pos
sible la promoció de la ciutat, un bon referent cultural i esportiu com és el nos
tre caso

I una cosa més, no ens lIeveu més places d'aparcament (les noves edifi
cacions que es faran a I'explanada de la fira i enfrant del geriatric) o habiliteu
ne de noves, pel be de tots els ciutadans.
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II Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
CIUTAT

•••••••••••••••••••••••
lé. No és cap tint a I'actual OTAN i no
Jerra. El pro- amb I'objectiu de garantir
desigualtat i els interessos deis EUA i

1 social, el de pocs més.
una de les Aquest 9 d'Octubre no
) conseqüen- :és un més. El poble
mou marc de \falencia, cadascú i
i1idaries i de 'cadascuna, estem obli
potser també gats a repensar el nostre
mena d'exer- paper col'lectiu com a ciu
Icional per. tadans del món. Ho hem
jrets humans " de fer recuperant la
3S arreu del memoria historica i de

segur que manera valenta. Tot esta
etament dis- per fer i tot és possible,

deia el poeta. Comenr;:ant
per assumir sense cap
complex que 1'11 de
setembre ja era un aniver
sari nostre, des de sem
pre, des de la derrota de
la Nova Planta. Un 11 de
setembre de 1981, el fei-

LAVEU
Cada divendres

al teus quiosc

xisme posava una
bomba a casa del nostre
Fuster. També era un 11
de setembre de 1973
quan Pinoxet, recolzat
per la C/A, bombardeja
va la Casa de la Moneda
de Santiago de Xile on va
morir Salvador Allende. I
des del record de tantes i
tantes renúncies i oblits,
assumint tot allo que sig
nifiquen tots els 11 de
setembre i els 9 d'Octu
bre, fem nostra dia a dia

I'exigencia cívica de tor
nar a posar-nos d'em
peus amb renovades for
ces per a guanyar el país
per a nosaltres els valen
cians, des del reconeixe
ment i el respecte solida
ri i fraternal a la lIibertat
de tots els altres que
habiten la Terra.

JOAN-FRANCESC PERIS

PORTAVEU O'ESQUERRA

VEROA I DIPUTAT A LES

CORTS VALENClANES
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Pere Bausa
i Arlandes

..

El passat 22 de
setembre més de
850 ciutats de la

Unió Europea van cele
brar el Dia europeu sense
cotxe amb el lema: "La
ciutat, ¡sense el meu
cotxe!". Aquesta iniciativa,
encetada per una serie de
ciutats franceses I'any
1998, té cada cop més
seguiment. Al País Valen
cia participaren 18 pobles
i ciutats, i a les comarques
de Castelló 4: Castelló,
Vila-real, Vall d'Uixó i
Almassora. Cap poble del
Baix Maestrat ha partici
pat, sera perque el transit
no és cap problema.

Al segle XX, I'automobil
esdevé el mitja de trans
port per excel-lencia, tant
per als viatges urbans
com interurbans. La cons
trucció de vehicles en
serie, ideada per Henry
Ford, el descobriment de
grans jaciments petrolí
fers i I'urbanisme funcio
"nalista, serien alguns fac
tors explicatius de I'exit de
I'automobil. La ciutat
"funcional" assigna a les
diverses parts una tasca
predominant, constituint
se així les zones comer
cials, industrials, residen
cials o d'oci, connectades
per vies rapides. El nom
bre de vendes d'automo
bils s'utilitza com indica
dor de la marxa de I'eco
nomia, assenyalant el
domini d'aquest mitja de
transporto

Els vehicles són uns
grans . pol'lucionadors de
I'aire. Emeten vora del 25
% del C02 d'origen
energetic, gas responsa
ble de I'escalfament
terrestre i del canvi clima-

tic. Més del 50 % de CO i
NOx provenen deis cot
xes: Els hidrocarburs com
el benze, cancerígen, es
produeixen per la com
bustió incompleta deis
vehicles. També produei
xen la tercera part de I'ozó
responsable de moltes
malalties respiratories. La
boira o "smog" urba i el
mal de la pedra, destruc
ció progressiva deis
monuments, són conse
qüencia de la poi, lució. La
contaminació acústica, el
soroll, és produ"it en un
80% pels automobils.
Durant el dia i com a mit
jana, la meitat deis ciuta
dans estan exposats a 55
decibels (dB), una tercera
part a 55-65 dB i un 15%
a més de 65 dB, lIindar on
apareixen molesties. El
soroll excessiu és perjudi
cial per a la salut, provoca
hipertensió, insomni,
ansietat... Un altra afec
ció, dolorosa, són els
accidents. A I'any 2000, a
I'estat espanyol, 5770
morts i uns 150.000 ferits.

El transport utilitza un
35% de I'energia total
consumida, amb un incre
ment anual del 4%. Un
95% I'obté de derivats del

WEB UNIÓ EUROPEA

petroli. El prove"iment de
petroli ha causat moltes
marees negres i alguna
que altra guerra.

L'elevat nombre de
vehicles fa necessaries
més infrastructures, tant
de tipus urba com inte
rurbá Parkings, viaduc
tes, passos subterranis,
rondes, circumval'lacions,
by-pass, autovies, auto
pistes... Pero molt promp
te es queden curtes com a
les rondes de la Barcelo
na-92 o el by-pass de
Valencia on s'estan des
doblant els carrils. Et gran
nombre de parkings fet a
Castelló no han millorat la
circulació, ni la facilitat
per aparcar al carrero
S'establís un cercle viciós,
els problemes en la circu
lació/aparcaments provo
quen la petició d'infras
tructures, la qual cosa
afavoreix I'increment d'au
tomobils, quedant-se
aquelles insuficients en
poc de temps.

El cinque Programa
d'Acció Ambiental euro
peu "Cap a la Sostenibili
tat" de 1994, inclou el
transporto La mobilitat
sostenible seria la mane
ra de desplayar-se d'una

societat que és suporta
ble ecologicament, viable
economicament i social
ment equitativa, a lIarg
termini. El 22 de setem
bre 1998, 35 ciutats fran
ceses organitzen una jor
nada sense cotxes. Al
1999, es van incorporar
ciutats italianes i su"isses i
a I'any 2000 ja es celebra
el 1r día sense cotxes
europeu amb 848 ciutats.
Enguany 850 ciutats, 187
de I'estat espanyol, han
secundat la convocatoria.
Aquest dia s'ha fomentat
I'ús de mitjans de trans
port alternatius al cotxe,
s'han establert arees de
la ciutat reservades a via
nants, bicicletes o trans
port públic realitzant acti
vitats en elles activitats
lúdiques i culturals, i s'ha
avaluat I'impacte de la
convocatoria, entre altres
activitats. A la ciutat de
Castelló va disminuir un
25% el transit fora de les
zones reservades, els
nivells de soroll passaren
deis 75 dB d'un dia nor
mal aSO/55 dB, I'ús de
I'autobús augmenta en
vora d'un 14%, i encara
que no hi ha dades, la
qualitat de I'aire va millo
raro Les ciutats partici
pants també es compro
meten a adoptar mesures
permanents per afavorir
la mobilitat sostenible i,
any rere any, anar aug
mentant I'area restringi
da.

Actualment hi ha dies
de practicament tot, molts
d'ells de dubtosa utilitat.
L'adopció de mesures
permanents fa que no
siga així en aquest dia
sense cotxes europeu.

LA VEU El setmanari més benicarlando de tots
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Universitat PODular
5'OBRI EL PERíODE DE MATFt!CULACIÓ

JORDI MAURA

El regidor de Cultura, Fran
cisco Flos i el tecnic res
ponsable de la UP, Saida
Porres Paltor van presen
tar dimecres els cursos
que ofereix la Universitat
Popular de Benicarló per
aquest curs 2001/02, que
tenen com a principal
novetat que la majoria
d'ells s'impartiran al nou
edifici del carrer Sants
Martirs.

A partir del dilluns 15 al
31 d'octubre estara obert el
periode de matriculació en
les 24 activitats que s'ofe
reixen enguany: Dibuix i
pintura, decoració i conser
vació del moble, decoració
de ceramica, anglés, fran
cés, confecció, iniciació al
bonsai, plantes medicinals
i aromatiques, valencia, ini
ciació a la informatica,
Internet, iniciació a I'arab,

castella per estrangers i
castella per a dones arabs.
S'han organitzat altres cur
sos destinats al club de la
tercera edat com ornamen-'
tació i reciclatge, esmalt i
tres dimensions, porcellana
rusa, ganxet, frivolité; cur
sos de formació de per
sons adultes com alfabetit
zació, educació base, gra
duat escolar i de secunda
ria.

El regidor de cultura va
destacar que "aquest curs
s'inicia amb molta·
il.lusió, ja que els alum
nes podran disfrutar d'u
nes noves instaHacions
al carrer Sants Miutirs".
La UP oferira de nou més
oferta de cursos a partir del
mes de febrero

XXI CERTAMEN
DE POESIA
D'altra banda, Paco Flos
va indicar que I'acte de lliu-

rament del XXI Certamen
de Poesia Ciutat de Beni
carló previst per al dissabte
20 d'octubre a les 20 hores
es trasllada al divendres 26

LA VEU

a les 20.00 hores al saló de
plens de l'Ajuntament de
Benicarló. La presentació
del V Premi d'lnvestigació
Histórica s'endarrererix.

AP'NAL-EA critica el projecte del ca:mp de golf
Enrique Luque, d'Ecologistes en
Acció-APNAL, va denunciar
dimarts la falta de rigorositat en
l'Estudi d'lmpacte Ambiental
(EsJ.A) del proJecte que acom
panya al camp de golf i urbanitza
cions que es pretén ubicar a la
muntanya de la Tossa.

ESTUDl
L'estudi, elaborat per Alfonso
Cachavera Guimera, a instancia
de I'empresa Terrazahar
Golf&Hesorts "falsejá -segons
APNAL- la realitat agricola de la
zona, aíindicar que els camps
estan abandonats", quan en opi
nió de Luque "són visibles que
els conreus de la zona nord i

sud estan cuidats i a pie rendi
ment", en un municipi eminent
ment agrícola.

POC
DIUGENT
L'associació naturalista con,sidera
tambe que ·s'h.a estat poc diligent
en la redacció de l'Es.I:A., al con
siderar que massa fauna. i flora no
queda reflexada o ho Aa errónia
ment. Per a Luque "s'omiteixen
de I'estudi als amfibis i reptils i
d'altres e.spec.ies com el conill,
que sobrépobla la zona. Única
ment fa referencia a les rates de
mont", per la qual cosa demanen

. una nova redacció més acord amb
les especies que allí hi viuen.

Un aUre cas flagrant "que
demostra que eJs estudis d'im
pacte son traslladats d'una zona
a altra sense miraments és que
aquest indica la presencia d'al
zines a la zona de la Tossa,
quan aquestes sois sobreviuen
en terrenys sHícis, exempts de

.cal, ja que no aguantarien les
poques precipitacions que al
Maestrat es produeixeil, al
necessitar molta humitat i
terrenys més acids front als
basics de la comarca", una cir
cumstancia que demostra segons
APNAL que esta mal fet, ja que a
Castelló sois s'observen alzines a
la Sena d'Espada o' al Desert de
les Palmes.

.J
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No hi ha rovellons
EL 9 D'OCTUBRE MOLTS HO VAN PROVAR

JORDI MAURA

Anima't

Ací pot anar el
teu anunci

3 EUROS

Com sempre es reeomana ser respeetuosos
amb el bose, tallar el fong amb un ganivet
i dur eistelles de vímet per a que així els
rovellons puguen esporitzar

cants de les 1I0ances a la
Mare de Déu. Acabada
I'eucaristia es va fer el sor
teig d'un pernil i posterior
ment la Penya Setrill va
oferir una ració d'olleta
benicarlanda als romers
despla9ats fins I'ermitori.

SALVE
RESINA
La despedida amb la
interpretació de la Salve
Regina i els goigs a la tro
baila de la imatge de la
Mare de Déu, van posar fi
a una jornada popular reli
9iosa i festiva.

REDACCIÓ

Romeria
A TRAIGUERA

Un any més es va cele
brar la romeria a ['ermita
de la Mare de Déu de la
Font de la Salut, a Trai"
guera, amb alta participa
ció deis rosariers benicar
landos, que van des
pla9ar-se massivament
per a seguir una tradició
amb rnés de 400 anys
d'historia.

Després de la caminada
i descansos per la comar
ca, a partir de les 10.30
hores va tenir lIoc la ben
vinguda als romers i els

des, el nombre de rovellons
que s'ha pogut recollir ha
estat mínim, arribant a
omplir una cistella en el
millor deis casos. Segons
els experts "encara és
prompte per a trobar
rovellons, ja que les plu
gesvanserescassesino
pareix ser un bon any per
a estos bolets" No obs
tant, expliquen "en alguns
pinars es veuen ja alguns
exemplars xicotets, pel
que és d'esperar que en
els propers dies donen
una rebrotada important i
es puga salvar la campan
ya".

Dimarts eren visibles a
¡'interior centenars de vehi
eles amb variades matricu
las valencianes, que van
voler arofitar la jornada fes
tiva d'aquesta manera.
Com sempre es recomana
ser respectuosos amb el
bosc, tallar el fong amb un
ganivet i dur cistelles de
vímet per a que així els
rovellons puguen esporit
zar.

Les esperances se cen
tren ara en el proper cap de
setmana.

Al lIarg del passat pont del
9 d'octubre milers de valen
cians s'han despla9at fins a
I'interior de les nostres
comarques amb la finalitat
d'endur-se cap a vcasa un
bon grapat deis preuats
rovellons. Així Els Ports
s'han convertit un any més
en destinació micologica
turística, per on els amants
deis fongs s'han passejat
diversos dies, repirant aire
pur i realizant boniques
excursions.

Tot i les recents pluges,
les espectatives no s'han
acomplit el més mínimo La
meteorologia sembla ser la
causa més probable d'a
quest comportament ano
mal deis robellons. Segons
els aficionats ha plogut poc
i d'una manera no continua
da. Recordem que en estes
dates en anteriors anys els
aficionats se'n baixaven
amb un bon grapat de qui
los, enguany no passen de
la cistelleta, en el millor deis
casos.

Així, per les muntanyes
de Vilafranca, Morella i Fre-

JORDI MAURA



-
LA VEU DE BENICARLÓ
12 d'octubre de 2001 cultura 1»

.<' .' .. Et setl'l1an~ri' 'q.ue·
semp.r~ t'~companya

JORDI MAURA

DESEMBRE
Dissabte 1 i diumenge 2
de desembre. V Exposició
de Bonsai Tardor 2001.
Sala d'exposicions de la
Caixa Rural.

Del 7 novembre a 1'1 de
desembre. Exposició foto
gráfica Raúl Ortega: XIA
PAS:L'INDIGENISME EN
MARXA. Museu Arqueoló
gic.

Exposició col.iectiva de la
Associació Cultural La Fra
gua de Peñíscola. Museu
Arqueológic.

Del 7 al 16 de desembre.
Exposició del III Premi de
Fotografía i 11 Concurs de
Infografía Ciutat de Beni
carló.

23, 24 i 25 de novembre.
Exposició filatel.lica i
col.leccionisme. Sala
d'Exposicions de la Caixa
Rural.

TEATRE ESCOLAR
EN ANGLES

sibles. Potser aixó és abso
lutament cert, i no tan sois
a la selva amazónica.

NOVEMBRE
Del 20 al 3 de novembre.

Forum: Teatre i Educació
.presenta: The Good, The

Divendres 16 de novem·. Bad & The Worts.
breo A les 22.30 h: DIABO-
LUS TEATRE presenta:
'¿Por qué los hombres no CICLE.
escuchan y las mujeres no D'EXPOSICIONS
entiendes los mapas?'. El
grup local de teatre torna OCTUBRE
amb el seu espectacle amb Del'7 al 14 d'octubre. IV
noves escenes després del Mostra de Artesania i Indu
seu exit pels teatres de la mentaria Valenciana al
comarca. Ja sabeu, aques- Museu Arqueológic de
ta és una obra plena de Benicarló.
tópics - tópics? - amb una' Tots els primers diumenges
suggeridora posada en de. cada mes: Mercat del
escena i música en directe. Col.ieccionisme a carrec de

la Sociedad Filatélica de
Benicarló. Pla9a del Mercat
Vell.

TEATRE presenta: Amors
impossibles, de Josep
Vicent Marqués. Amb A
mors impossibles en
tendras per que el mariner
abandona la sirena. A
prendras a saber com no lIi
gar i també, com acomia
dar-te subtilment. Un
espectacle boig? Unes
actrius desguitarrades?
Qualsevol cosa podria pas
sar, peró la diversió, aixó sí,
esta assegurada. I és que
el públic s'adonara que els
imprevistos d'aquesta' fun
ció no respecten a ningú. Ni
tan sois a ells mateixos.

Divendres 30 de novem·
breo A les 22.30 h: L'HOR
TA TEATRE presenta:
Follow me. Follow me és
una comedia antiromantica
on un taxista un mica tímid
exigeix ser estimat per una
cambrera de Ilengua afila
da. I ho fa d'una manera
poc convencional. Als
documentals de National
Geographic es diu que les
conseqüencies d'alterar
I'ordre natural són imprevi-

Divendres 26 d'octubre. A
les 22.30 h. Un de sol.
Combinats ¡, presenta un
aplec de tex!os que tenen
com a eixos de partida la
soledat i el café. La soledat:
si te la prens amb humor i
tranquil.litat pot ser plaent.
Com el cafe. El cafe: per
naturalesa amarg, i amb
sucre, dol9. Com la soledat.

REDACCIÓ

OCTUBRE

MOSTRA DE
TEATRE RECLAM

NOVEMBRE
Dissabte 3 de novembre.
A les 18 h. La Baldufa pre
senta: Les aventures del
Baró de Munchausen.
Premi FETÉN 2001 al Millor
Espectacle. El Baró de
Münchhausen és el prota
gonista de les aventures
més descabellades de la
história de la literatura
fantastica. És conegut amb
els noms de Messieur du
Crac, Barón de la Castaña i
Baró de les mentides. Peró
per al baró, la mentida és la
forma més pura de narrati
va, la imaginació instal'lada
al poder. Tot i aixó, existeix
un certificat signat per Gulli
ver, Simbad i Aladí en que
garanteixen la veracitat
deis relats de Münchhau
sen.

TEATRE A
L'AUDITORI:

Divendres 9 de novem·
breo A les 22.30 h: NAS

Agenda
Els actes culturals
més destacats
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De diumenge a diumengel
Un de quatre

Paco Del Castillo - Rodolfo Serrano

Aquest és el pobre balany
del nostre equip quan
només fa un mes que ha
come.nyat la lIiga. Com ja
és habitual en mi, quasibé
no tinc referencies del que
va passar a banda del
resultat i poqueta cosa
més. Espero que vosté ja
se n'haja assabentat de tot
pels diferents mi~ans de
comunicació oral, escrita i
audiovisual de que disposa
la nostra comarca perque
si el seu objectiu és infor
mar-~e amb aquesta sec
ció, més li val passar pagi
na.. El meu cas és espe
cial: no em compro diaris
co marc o-prov in c ian 0

regionals ni vaig al bar a
IJegir-los; no escolto les
cadenes de radio perque
totes s'han fet filials de les
macrocadenes d'aníbit
estatal i no em ve de gust
comenyar afer zaping
radiofonic per saber a
quina hora faran la crónica
del CnB ( per cert, I'única
emissora local que tenim
(?) i "per al la qual es va
crear un organisme autó
nom de no-sé que, es
passa el dia endollada a les
emissores de nuejtro preji
dente i als espais esportius
que fan només parlen de
I'equipoché i no sé que
d'un submarQ. Per a més

inri, des de casa meua ja
no es veu I'única televisió
que, de tant en tant, ens
oferia resums audiovisuals
deis partits del COB.
Oavant aquest panorama
tan desolador, em quedo
amb la imatge de nuejtro
prejidente fent la típica (sí,
típica, com els souvenirs
que compren els turistes o
menjar-se la mona el dia de
Pasqua) alocució en valen
cia del clia 9 d'octubre i fins
I'any que ve, que tornara a
dedicar-nos une xicotetej
paraulej.

Efectivament, el Beni
carló va perdre per un a
zero davant el Sant Mateu i
va ratificar un pessim inici
de lIiga amb tres resultats
negatius. Es veu que els
nostres no van fer tan mal
partit malgrat haver encai
xat el gol a la mi~a hora de
joc de la primera part des
prás d'una desafortunada
jugada de rebots que els
santmatevans van saber
aprofitar per a posar-se per
davant al marcador. Tot i
haver dominat durant la
segana part, els jugadors
del Benicarló no van ser
capayos de capgirar el
marcador i, els de I'autoa
nomenada "capital del
Maestrazgo" ens van dei
xar amb un pam de nassos

i tres punts más que volen
(de volar, no'de voler). Poc
abans de finalitzar el matx
es va lesionar Masip, la
qual cosa no fa més que
confirmar aquella dita que
qui és desgraciat amb els
penjolls ensopega. Si
aquest excel.lent jugador
no es recupera ben aviat,
estem nets. Li desi~o una
rapida i perfecta recupera
ció.

M'ha dit el meu amic A. P.
que el Benicarló ha estat
nomentat López López
director tecnic (o alguna
cosa pareguda). També me
n'he assabentat que
aquesta setmana feien
compte de fitxar dos juga-

dors per tal de reforyar una
mica la plantilla. Un d~ells

juga de porter, respon a I'e
vangelic nom de Marc i ve
del Cabanes; pocs mira~

des tot i I'apel.latiu L'altre
juga al mig del camp o una
mica més amunt, respon al
bíblic nom de Saül i pertan
yia al Roquetenc. Per bé
que siga.

El proper diumenge el
Benicarló rebra I'Acero del
Port de Saunt, un deis
aspirants a disputar I'as
censo Malgrat el seu
renom, només té dos
punts más que el COS i es
troba perdut pel mig de la
classificació. A veure que
passa.

El juvenil aconsegueix empatar a domicili
El Benicarló va comenyar el partit
jugant un bon futbol i al minut 30 va
aconseguir avanyar-se en el mar
cador. A la segona part es va fer
totalment amb el control de la situa
ció i com a conseqüencia d'aquest
domini va arribar el segon gol als
deu minuts. Oesprés d'aquest

segon gol I'UNISPORT va
comenyar a jugar a la pilotada i a
realitzar tota mena d'agressions.
L'arbitre no va tenir més remei que
expulsar dos jugadors de I'UNIS
PORT després d'una forta tangana
al centre del campo Amb dos juga
dors menys els de Castelló es van

créixer i van aconseguir intimidar el
Benicarló amb la seua duresa. Fins
al punt que en dos contratacs van
materialitzar I'empat. I encara gra
cies del porter Serrat, que va tenir
una magnífica actuació, perque a
punt va estar d'arribar la derrota,
segons informa Alberto Segarra.
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El Povet.com reneix
VA GUANYAR A CANARIES PER 3 A 5

;f

JORDI M~URA

•Presentació deis equips

REDACC/Ó

3 GALDAR F.S
Cinc inicial: Óscar, Rogerin
ho, Sebastián, Fajardo i
Hernández. Amés, Eduar
do, Alberto, Santana, Bas
tos, Felipe i Johnny.

5 POVET.COM
Cinc inicial: Chus, Lucio,
Capi, Chelete, Edu. Amés,
Moisés, Moya, Junior, Asti
llero i Merchán.

PAVELLÓ: 300 persones
ARBITRES: els madrilenys
Múnez i De Bias.
TARGETES: Per I'equip
local a: Óscar, Pérez i doble

. groga a Felipe. Pels beni
.. carlandos a Lucio i al seu

REDACC/Ó

tecnic Andreu Plaza

GOLS:
1-0 Felipe (16')
2-0 Johnny (18')
2-1 Capi (19')
2-2 Lucio (23')
2-3 Capi (31 ')
2-4 Lucio (37')
2-5 Chelete (38')

Futbol base
REGIONAL CADET
VILLAREAL CF 'B' 3
CF BENIHORT 1

3-5 Johnny (39')

El Povet.com va aconseguir
dur-se els tres punts de les
Illes Canaries en un partit,
on la primera part no va
resultar molt tranquilitzado
ra per als de Benicarló. El
brasiler Felipe, exjugador
del Povet.com, va estrenar
el marcador al minut 16.
Dos més tard, tornaven a
marcar-li'n un altre als de
Benicarló.

Capi al minut 19 va obrir
la bona ratxa deis cadufe
ros. A partir d'aquest
moment, i amb una segona
part de domini visitant, els
del Povet van saber desen
voldre's a la pista canaria i
van dur-se la victória cap a
la peninsula.

L'entrenador del
Povet.com, Andreu Plaza,
resaltava en finalitzar el par
tit que "en,aquesta ocasió,
a difereryciª, deis dos
últims encontres jugats,
hem aconseguit controlar
els minuts finals a base de
concentració i, finalment,
hem sentenciat el partit".
L'equip rep dissabte el FS
de Tarancón.

REGIONAL INFANTIL
VfLARREAL CF 1
CF BENIHORT O

e, s, SEN/CARLÓ

El passat dissabte 6 el
Club Basquet Benicarló va
presentar al pavelló polies
portiu els seus equips per
a la temporada 2001-02.
Amb una interessant
assistencia de públic, els
joves esportistes benicar
landos van eixir des deis
vestidors fins ocupar gaire
bé tota la pista. L'ordre d'a
parició va ser el següent:
Alevins, Infantils, Infantil
Autonómic, Cadet Femeni,
Junior Masculí Preferent
(Francotex), Junior Femeni
(Limpiezas Beltrán), Senior

Masculi Preferent (Cerami~
ques Rillo) i Senior Mascu~
Ií Segona Autonómica
(Construccions Malloms).

El Construccions Mal~

loms, entrenat per Manolo
L1orach, va guanyar des-,
prés I'Almassora, equip de;,
Segona Autonómica. El·'
resultat va ser de 101 a 61.:,

PLANTILLA
MALLOMS ~

Comes, Nolla, Camós, ~
Sanz, Ruiz, Prieto, Cherta, :
Lara, Soro, Barceló i >

Peñalba. L'entrenador és';
Manolo L1orach.

Pellicer s'assegura el Campionat Valencia
REDACC/Ó

José Manuel Pellicer va
haver de conformar-se amb
la cinquena posició en la

c1assificació general des
prés de la darrera prova del
Campionat d'Espanya d'en
duro, que es va celebrar a
Puerto Lumbreras (Murcia).

El benicarlando no va
poder fer res davant pilots
molt experimentats, entre
els quals es trobaven diver
sos campions del món.

CAMPIONAT
VALENCIA
D'altra banda pellicer té ja
assegurat el campionat de
la Comunitat Valenciana.
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"Oblidar-nos del
passat és

oblidar-nos d'on
estem"
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És peniscola i va ser nomenat. recentment secre
tari de I'Academia Valenciana de la L1eng~a'

(AVL). La passada setmana va realitzar a Beni
carló I'acte solemne d'apertura del curs 2001-02
del lES Joan Coromines. Autor, entre d'altres lIi
bres del 'Món Mariner de Peníscola', també va
ser jugador del CD Benicarló. Actualment és el
Cap de I'Area de Política Lingüística de la Direc
ció General d'Ordenació Educativa i Política Un~

güística de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciencia:

Com a secretari de
I'AVL, que en pensa del

<:( recent atac d'uns radí·
N cals a la seu de I'IEC a
~ Castelló? ..ce Em sembla que és una

barbaritat. Qualsevol atac
e a un edifici o institució és
W un acte de terrorisme bru
~ tal i sense cap sentit. El
LL fet demostra que a Caste
..J lió encara hi han perso-
c:( nes intranigents que no

tenen sentit de la plurali
tal. La primera cosa que
hem de fer tots és respec
tar les posicions lingüísti
ques o culturals deis
demés conciutadans nos
tres. Un altre plante]a
ment és el debat sobre la
idoneftat i si val la pena
que existi~ca una seu de
¡'Institut d'Estudis Cata
lans a Castelló. La lIiber
tat, la pluralitat i la con
vivencia pacífica son
fonamentals, per aixo per
a mi fets així no s'han de
consentir.
Com era I'ensenyament
deis anys 50?
Quan vaig arribar als '50
no hi havia Batxillerat,
sois estava I'escola públi
ca nacional, el que araés
el Marqués de Benicarló o
per la Salle. Hi havia
importants empreses com
la Fábrica del Morrongo,

. Fontcuberta, Laques i

. Pintures i la DAKSA, pero
feien falta 1I0cs on estu
diar. Estos mestres parti
culars ensenyaven als
alumnes Iliures que eren
examinats en dos dies a

Tortosa o Castelló. Recor
do moltíssim als mestres
d'aleshores, com Vicente
Far i Alfonso Febrer que
eren mestres que trans
metien coneixements i
t'educaven, donant un
exemple de convivencia,
cortesia i comportament
que ara no es té tant en
compte. Ara pensem més
en materies i no ens sen
tim tan obligats, perque
pensem que no és el nos
tre deure. Falta una
ampliació de continguts
cap a la materia d'educa
ció global i formació inte
gral com a persona.
Com valora la situació
actual de la lIengua a
Benicarló i comarca?
Ací a Benicarló funciona
molt bé. Existeix un movi
ment important de publi
cacions i programes de
radios. El model lingüístic
d'aquesta comarca és
molt important i s'ha de
tindre en compte. Particu
larment aposto pel valen
cia parlat a la nostra
comarca com model
extrapolable, amb matis
sos, per a tots els valen
cians. Dic amb matissos,
perque s'ha de fer un
esfore;: en acceptar totes
les varietats lexiques per
a que tots senten el
valencia com a Ilengua
propia. Benicarló i
Vinaros durant anys s'han
castellanitzat, mentre que
Peníscola s'ha globalitzat
amb els idiomes. Ara els
joves estudien corn volen,

abans ho feiem en cas
tella i rectificavem el par
lar deis nostres iaios,
quan els equivocats erem
nosaltres. No hem de
renegar de la nostra mare
i tampoc de la nostra lIen
gua.
Quina és la filosofía de
I'AVL?
L'Academia Valenciana
de la L1engua ha tingut
problemes degut als dos
sectors fortament enfron
tats i radicalit?ats que van
provocar un conflicte. Ara
els polítics, per tal de
resoldre'l, s'han posat
d'acord a partir de la legi
timitat de les Corts. Per a
I'AVL hem buscat el con
sens i I'espai comú, ja
que és molt important la
identificació amb la lIen
gua. Eixa és la nostra
tasca principal, evitar les
diferencies amb fortes
dosi de dialeg i espe
rane;:a.
Quins projectes té I'AVL

Alfred Ayza

a curt termini per als
propers mesos?
Un deis primers projectes
sera el de la redacció d'un
diccionari amb totes les
varietats h3xiques exis
tents a la Comunitat
Valenciana, amb la revisió
de les dobles formes de
les Normes de Castelló
del 1932. Estem con
vene;:uts que si la gent s'i
dentifica s'en fara un ús i
es potenciara el valencia
a les industries, a l'Esglé
sia. És un bon camí, que
anira acompanyat de
fotos, configurant un Atles
Lingüístic Valencia.
Que recomanaries als
joves?
Els convido a no dubtar a
I'hora de preguntar als
seus avis sobre la nostra
historia, el funcionament
o noms de les coses.
Tenim en estes coses
moltíssima informació i
oblidar-nos del passat és
oblidar-nos d'on estem.

I
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