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LA Policia Local de Benicarló es va
incautar dilluns de 500 <1uilos de resina
d'haixix ocults dins un BMW de gran
luxe, segons van informar fonts munici
pals. La Guardia Civil i el Jutjat de
Guàrdia de Vinaròs han obert una
investigació per a tractar d'aclarar l'ori
gen de la droga i el seu destinatari.

Els fets van ocórrer el passat diumen
ge quan la policia va retirar l'esmentat
turisme que estava mal estacionat en
un lloc indeterminat del centre de Beni
carló. El vehicle va ser traslladat fins el
dipòsit municipal. Amb posterioritat, un
home, del que es desconeix la identitat

347
I DES DEL 18 D'AGOST DE 1995 I

i pel que sembla no era de Benicarló, va
acudir a les dependències municipals
amb la intenció de retirar el turisme.
Segons pareix, l'home no duia les claus
del cotxe i les cOmprovacions posteriors
van aclarar que no era el propietari del
vehicle, pel que no li van lliurar el cotxe.

Durant la nit de diumenge una alarma
al dipòsit va posar en alerta la policia
que es va traslladar al lloc dels fets tro
bant-se les portes del BMW forçades i
les llunes trancades. Una inspecció a
l'interior va revelar que hi havia -tapats
amb mantes- els fardells de resina
d'haixix.

LA VEU FA FESTA LA PROPERA SETMANA

TORNEM EL DIVENDRES 30 D'AGOST
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Les estes
Encara que el programa oficial a hores
d'ara encara no ha estat presentat, les
Festes Majors començaran en escasses
hores. La Comissió de Festes ha progra-

mat el millor dels programes possibles
amb un pressupost de 46 mil,ions de pes
setes. La xifra és sensiblement superior a
la d'altres anys.

La 'Crida' des del balcó de l'Ajuntament

La colla de dolçainers

no ho estaven, però de
ben segur que serà tingu
da en compte aquesta
premissa legal al llarg de
les mateixes.

bous al carrer publicada
recentment per la Genera
litat Valenciana i hauran
d'anar collades al terra. A
meitan setmana encara

Pel que fa als actes que
atrauen més gent forània 
els concerts- la Comissió
ha programat les
estel· lars actuacions de
Jordi LP, La Caja de Pan
dora, Núria Fergó, Plat
ters, Los Mojínos i Café
Quijano.

Les millores introduïdes
amb l'augment de pressu
post son ben evidents: llu
metes al carrer Ferreres
Bretó i les noves barreres
per als bous al Passeig
Marítim amb Crist de la
Mar, entre d'altres. Les
barreres dels bous hauran
de complir la normativa de

TEXT: redacció

FOTOS: joancarlesadell

La xifra, sensiblement
superior a la d'altres anys,
suposa el pressupost més
alt destinat a festes de la

J present legislatura. Tot
està ja preparat per a que
estos dies siguen inoblida
bles per a Raquel Rico i
les dames Ana Ma Ferre
res, Ma Gonzàlez, Ainhoa
Roca, Paula Miliim,
Miriam Segarra, Mar
Prats, Meritxell Vizcarro,
Eva Garcia, Patricia Ortiz i
Erika Martínez. Enguany
la Dulcinea és Nuria
Gonzàlez i Marta Ferrer,
Alba Ma Torres, Margarita
Febrer i Cristel Garcia, les
dames infantils.

AI programa d'actes
d'enguany destaquen l'in
crement del nombre de
concerts respecte d'altres
anys precedents, en part
gràcies a les gestions del
regidor José Joaquin Bau
tista per abaratir el concert
de Café Quijano degut a
l'incompliment de la clàu
sula d'actuar en municipis
propers per part del grup i
d'altra per la col·laboració
d'empreses i entitats pri
vades, que complementen
amb concerts alternatius
de Hip Hop, curses de
motos d'aigua i altres el
repetitit esquema de fes
tes que la Comissió pro
grama des de fa anys.
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I Degustació d'orxata i fartons (dissabte 24)

La Gran Festa a la Piscina Municipal (dilluns 19)

Com veus Benicarló?
Penso que s'ha dinamitzat
molt i s'ha canviat la fisonomia
de la ciutat en quant a l'urba
nisme ha canviat molt s'ha
guanyat el terreny de Fontcu
berta, la zona de la Mar, el nou
port i s'ha vist un augment de
població important que com
porta de vegades que les
infTastructúres queden xicote
tes i se'n ressentisca la orga
nització dels carrers i el trànsit.
Pel que fa als joves em fa
i!'lusió veure que s'han ninte
grat bastant i participen molt
en les moltes festivitats del
poble i s'inclinen cap aspectes
culturals i laborals. En este
sentit ha ajudat molt la premsa
local per la seua :f.ascl! .de
difussió. •. ".: .

Quins records especials
tens de Benicarló?
Els meus records d'infància
els tinc de Benicarló. Jo vivia al
carrer Santa Bàrbara i amb
molts xiquets jugàvem a futbol
al carrer profitant les voreres
com a porteries. Recordo
aquells estius interminables
d'estudiant d'EGB, les prime
res falles i el sortir de nit. Con
tinuo tenint bons amics: A
Benicarló vaig conèixer là
meua dona i sempre el tinc de
fons.
Estem ben coberts sanità
riament?
Crec que sí, sobretot des de la
implantació de l'Hospital de
Vinaròs no tenim res que
envejar a qualsevol altra àrea.
Quan vaig acabar la carrera
vaig fer de metge als bOus,
aliàs i que era un risc, pe~uè
hi havia que anar a Castelló.
El centre d'Atenció Primària
hauria de tenir més metges.. .~ ;

TEXT: jordimaUra

Així és el mantenidor

Sergio Querol Giner, 37 anys,
.' ;casat i amb dos fills. És llicen

ciat en medicina i cirurgia per
la Universitat de València i
actual coordinador del primer
banc de sang de cordó umbili
cal espanyol. ubicat a Barcelo
na, serà el mantenidor de les
festes majors de Benicarló.
Com vas rebre la proposta
de fer de mantenidor de les
festes?
Em va trucar un representant
de l'Ajuntament, el regidor
Paco Pac i em va proposar la
idea. El cert és que em va sor
prendre per la meua jove tra
jectòria, però la meua vincula
ció al poble em va inclinar a
acceptar. Em fa molta il·lusió.
Ja tens perfilat el discurs
que IIegiras?
És difícil això de fer discursos
perquè no és el que solc fer, jo
em dedico a la medicina d'in
vestigació. El meu discurs és
fonamentalment una visió per
sonal del que significa pera mi
el poble des d'unaperspectiva
allunyada, vist des de fora i
que realça el que signifiquen
les festes i la tradició a Beni
carló.
Vens a sovint per Benicar-
l '?o. .
Si, hi vaig bastant. De fet tot el
juliol he estat amb la familia
passant les vacances. De
moment no em costa vindre
fins Benicarló. Amés hi ha
bones comunicacions. Potser
el més complicat siga compa
tibilitzar la feina i dur a tota la
familia. En quant tinc un parell
o tres de dies no m'ho penso i
me'n vaig a la casa -de Beni
carló.

pensionistes i jubilats de la
tercera edat (diumenge
18), la Gran Festa a la Pis
cina Municipal (dilluns 19),
el Marató de Jocs Tradi
cionals Infantils (dilluns),
la I Volta al terme de Beni
carló (dijous), la I Degus
tació d'orxata i fartons o la
I Regata de Creuers (dis
sabte 24 i diumenge 25).
Esperem que duren!. Des
de LA VEU convidem a
tots els benicarlandos i
visitants a gaudir de les
nostres festes i relaxar-se
durant uns dies de la
faena i rutina. Bones Fes
tes a tots i a totes.

La I Volta al terme de Benicarló (dijous 22)

El Marató de Jocs Tradicionals Infantils (dilluns 19)

Orxata

P"'iscina

Exposició d'Artesanies i Manualitats fetes pels pen
sionistes i jubilats de la tercera edat (diumenge 18)

AI llibret de Festes, l'alcal
de Jaime Mundo aprofita
per saludar la població per
a desitjat "uns dies mera
vellosos, que la Comis
sió de Festes ha progra
mat amb molta estima i
il·lusió. desitjo doncs
que tots puguem viure
aquestes festes intensa
ment per tal que la dedi
cació totalment altruista
de tots ells es veja
recompensada plena
ment".

Algunes novetats a part
de les ja esmentades son
l'exposició d'Artesanies i
Manualitats fetes pels

Jocs

Volta al terme
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El BLOC fica en evidència Mundo
El Bloc considera que Jaime Mundo,
alcalde de Benicarló, va vulnerar la llei

en adjudicar 'a dit' la gestió de l'aboca
dor d'inerts de Benicarló.

Xavier Rodríguez i José A. Roig

Accident mortal

TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

El Bloc Nacionalista de
Benicarló ha declarat que la
situació a què s'ha arribat
amb l'abocador d'inerts de
la població és "impresen
table" i s'agreuja amb els
constants incendis dels
materials allí depositats.
Els edils van denunciar a
més que l'alcalde de la
població i president del
Consorci de Residus de l'À
rea 1, Jaime Mundo, "va
deixar prescriure la licita
ció de la gestió de l'abo
cador d'inerts del Camí
Moliners per a posterior
ment contractar a dit
botant-se l'ètica i proce
diment de contractes".

Per al portaveu en el
consistori, Xavier Rodrí
guez, "no s'entén i ens
pareix una falta de
correcció que el pp publi
que en el BOP un plec de
condicions per a gestio
nar els inerts i després es
deixe a la bona de Déu,
prescriure, vulnerant la
llei de forma descarada".

TEXT: redacció

Una persona va resultar
atropellada divendres
passat a quarts de vuit
del matí a la N 340 a l'al
tura de l'encreuament
amb la carretera de
Càlig, junt a la Batra. Pel

L'edil, va explicar que l'apa
rició de les primeres factu
res -que ascendeixen a
quasi 19.000 euros- pels
treballs de neteja i manteni
ment de l'abocador comp
ten amb un informe del
departament d'intervenció
municipal contrari, al no
existir pressupost previ de
contractació ni ajustar-se la
quantia al contracte en
vigor de serveis subsidiaris
al consistori. Desconeixent
si n'apareixeran més.

que sembla, la víctima va
creuar amb la seua bici
cleta i un vehicle se'l va
endur per davant. A les
poques hores apareixien
per tot el tram de Beni
carló cartells amb els
lemes "la N340 de la
mort" i "la carretera mata

HISTÒRIA
L'abocador de Benicarló
crema habitualment, dei
xant una espessa capa de
fum que s'estanca en oca
sions sobre la població. El
juliol del 2000 el BLOC va
sol'licitar una investigació
en arrasar un dels incendis
una finca confrontant d'oli
veres i ametlers. Als
mesos, el PP va publicar en
el butlletí oficial un plec de
condicions per a la gestió
de l'abocador, al qual es
van presentar al, legacions

un altre ciutadà" així com
crespons que denuncia
ven els freqüents acci
dents i alertaven del
perill que suposa la
carretera. Mentre el
Ministeri de Foment con
tinua sense desdoblar-la
o oferir una alternativa.

per part dels interessats
davant les deficiències, tant
tècniques com legals, exis
tents. Les al, legacions no
van ser mai resoltes i la lici
tació es va deixar prescriu
re.

El Bloc es pregunta
"com l'han nometat presi
dent de la Zona 01 de
Residus Urbans, tenint en
compte que ha estat inca
paç de resoldre el proble
ma del nostre xicotet abo
cador d'inerts, amb totes
les solucions que se li
han proposat. Fins i tot
saltant-se la llei a la tore
ra. Aquest senyor, vista la
seua incompetència, ens
ha de gestionar el nostre
futur abocador comar
cal? Què Déu ens agafe
confessats!". Finalment
sol, liciten Mundo que pren
ga cartes a l'assumpte ja
que "ara la broma ens
costa quasi 19.000 euros
quan de l'altra manera no
ens haguera costat un
euro", per el que l'assen
yalen com "un mal exem
ple de com gestionar els
recursos de tots els ciuta
dans".
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Sense
fruits secs

r----~-~~--------------,

Vicent Carda

El Bloc diu que la desaparició de les
ajudes als fruits secs deixarà sense
alternatives a l'Alt Maestrat.

L ~

31,6°
24,250°
17,0°
11,9 11m2
16,6 11m2
60,48 Km/h
8,932 Km/h
310,98
70,167%

problema de la falta d'a
judes. Carda va afirmar
que l'agricultura medi
terrània i el Maestrat·
seran les més perjudica- . .'
des per aquest pla del '( ~.~'

comissari F. Fischler. i, i~~,

Temperatura màxima
Temperatura mitjana
Temperatura mínima
Precipitació màx en 1 dia
Precipitació del mes
Velocitat màxima del vent
Velocitat mitjana del vent
Total hores de sol
% hores de sol

SECTOR EÒLIC

TEMPERATURES JULIOL

El. Conseller çl'lndústria Comerç i Energia, Fernando
Castelló, al costat del director general del SEPIVA,
Alejandro Reig, van presentar la tercera fase del parc
empresarial 'El Callet' de Benicarló. Durant l'acte,
Castelló. va assegurar que l'ampliació del parc
empresarial 'El Callet' constata que "Benicarló s'està
convetii.nt en un important focus industrial i empresa
rial que està atraient importants inversions gehera-

, dares d'ocupació i riquesa. El conseller va ressaltar
.que les primeres previsions apunten que el desenvo
lupament '-,:l'aquesta infraestructura propiciarà una

'. vegada estig'uen instal·lades totes les empreses,una
inversió de 144 milions d'euros i generaran 700 llocs
de treball directe. L'alcalde de Benicarló, Jaime

,Mundo, va explicar que dues empreses del sector
'El.òlic tenen previst instal·lar-se en el parc industrial
per a la fabricació de torres eòliques i carcasses per
a aquesta classe de maquinària utilitzada per a la
generació d'energia. La forta demanda existent ha
confirmat els pronòstics d'ocupació de les fases I i 11.
La urbanització del polígon s'ha dissenyat amb la
vista posada en la revolució de les noves tecnologies
. A més d'àmplies zones verdes, contempla una zona
de parc esportiu i zona d'activitats comercials i.
socials. AI modern enllumenat públic s'afegeix la;1
construcció de voreres, la pavimentació dels vials "f
l'enjardinament dels espais lliures. Així mateix,
compta amb preinstal'lació de gas.

compte. El secretari de
política agrària del Bloc
va instar a la Conselleria
d'Agricultura i al Ministeri
a oposar-se frontalment a
la reforma i posar-se a
treballar per a esmenar el

nativa de reconverSIO, a
diferència de la produc
ció de regadiu. Des del
BNV, consideren impres
cindible el manteniment
de les ajudes per garantir
la supervivència del sec
tor que, segons Carda,
"és l'únic que fa un bon
ús de les ajudes comu
nitàries".

El representant polític
va destacar la funció
social del cultiu dels fruits
secs, ja que beneficia a
àmplies capes rurals de
població, a l'economia i
al medi ambient. La pro
teç;~jó contra els incendis
ql,.te· $uposen les planta
cions d'arbres productors
de fruits-secs és, per als
naCionalistes, un factor
destacable a tindre's en

TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

La reforma de la Política
Agrària Comuna (PAC)
propiciada des de Brus
sel·les planteja, per al
Bloc, seriosos problemes
al sector que segons el
secretari de desenvolu
pament rural d'aquesta
formació, Vicent Carda,
"podria veure's abocat
a la seua mort". Carda
va destacar la importàn
cia de la producció, que
implica a més de 8.000
persones i genera una
quantitat pròxima als
11.000 milions de pesse
tes anuals. Per als nacio
nalistes, aquest sector
productiu no té cap alter-

"
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I niciat •
I ves

Innova'

i pujant. A Benicarló no porta el e
quasibé ningú. Tant se val que sig
personatges coneguts, fills de polí1
parents de policies, pares de família
ponsables o venerables jpbilàts. Tot ¿

davant la mirada absent de la Po
Local sotmesa a un poder polític apa
cat a les seues poltrones tot veient (
passa la vida des del més cínic dolcE
niente. Possiblement estan espera~ .
algú no tinga un accident seriós RE
posar-se a treballar. Quina creu! )J

Ara que LA VEU ha tocat el tema
codi de la circulació, no estaria de r
començar a fer fotos a tots aquells
xes que aparquen damunt el passos
vianants, bloquejant les rampes per
minusvàlids. 'Ben segur que es podric
un llibre ben pfe d'infractors.

La. lectura de l'editorial, furgant
vegada més la nafra de sempre, n(
més que confirmar com es fan les co
de dures quan es perd el poder o
expectatiVes d'obtindre'!. Tothom
que el· 'ç:ampi qui pugui' és la prirr
consignà, dels mal perdedors. potse
c~tars¡ s'haurà d'allargar una mica m

M'ha agradat molt, molt, la respe

..:..: -~.

seva imatge corporativa".
Apart del disseny web, també
es dediquen a fer pel.lícules
multimèdia per a projectar
Ies en pantalles gegants (per
a inauguracions o presenta
cions de nous productes). En
quant a disseny, el seu fort
són els logotips d'empresa i
la producció de catàlegs en
CD.

Si voleu coneixe'ls de més
a pro.p, visiteu-los a
www.innovacb.com

AIXÒ és el que vaig saber llegir en l'an
terior número de la seua revista, el 346.

No puc amagar el meu enorme dis
gust davant la notícia que el nostre poble
va ser tocat de la mà de la fortuna, que
va escampar a la vora de nou-cents
milíons de pessetes. El meu enuig ve
provocat perquè, una vegada més, la
sort va passar de llarg per davant deia
meua butxaca tot. i tenir-la ben oberta i
disposada a rebre qualsevol pluja de
milions que es precipite pell¡)' voltants.
Malgrat tot, bé està que quaranta anys
després el nostre poble aparega als tele
notícies per una notícia com aquesta i no
per haver ocorregut algun tipus de
desgràcia. .

No estic d'acqrd amb el titular que
apareix a la portapa i que configura el
terna de la setmana. Suposo que les
dades que apareixen, ,donada la febra
enquestadora i estapística que els ha
entrat, deuen tenir pl')a base mínima
ment fiable·. Jo, pel meu costat, penso

. que el percentatge de, persones que no
.'.utilitzen el casc està molt per damunt del
:vuitanta per cent. Encarà. més, jo el
posaria per damunt del noran,ta per cent

•••••••••••••••
I Senyor

litzar en casos molt espe
cials per tal de alleugerar
la càrrega dels arxius mul
timèdia". Aposten fo-rt per el
dinamisme i aixe els hi agra
da fer les pàgJqes, ara bé,
com eHs diuen, "la pàgina
sempre la fem a gust del
cUent, si no vol animaci.ó,
no . li posem. Cadascú
con~ix perfectament el seu
negoci i sol tenir preesta
lerta la seua idea de pàgina
web per tal de plasmar la

AQUESTA setmana us pre
sentem la nova iniciativa que
han emprés uns joves ben i
carlandos, li diuen Innova.

e read a al mes de Juliol
d'aquest any, es tracta d'una
empresa especiaHtzada en el
disseny de pàgines per a
intern.et amb tecnologia mul
timèdia. Els seus creador
opinen que el liIeng¡uatge
HTML, és un mètode molt
arcaic per a presentar les
pàgines que "només cal uti-

Seat Córdoba

NOU COTXE PER A LA
POLICIA LOCAL

La Policia Local de Benicarló ha adquirit un nou
cotxe per als seus servicis de patrulla. Es tracta
d'un Seat Córdoba. D'aquesta manera la Poli
cia disposa de quatre vehicles i dues motos tot
terreny, al mateix temps que espera tres motos
model Scooter.
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:asc que li fa el seu cap de redacció al finalis- "Incomoditats" i em veig cinc persones
uen ta d'aquell mític programa que es· deia ben assegudes en comfortables sofàs,
tics, "Los hombres saben, los pueblos una de les quals (persones) és un des~

res- marchari' i que va enfrontar eldeête tacat membre de la canallesca local. Jo
:;¡ixò vinarossenc a un senyor d'AImerílll. . no els veig incòmodes, més bé tot el
licia Recordo que els lligams entre totes dues contrari.
lan- poblacions es van estrènyer tant que Certificat del nostre pelegrí. Pelegrí
;om fins i tot van fer intercanvi deéarrers. amb pedigrí. De tota la caterva de gent
~ far Sense comentaris. Només li vull donar, que es cita a Roncesvalles, jo pertanyo
que un consell al jove Maura: has posat la, a les dues últimes espècies però més a
~r a pota, xicot; no saps comdiuen que ês dè l'ala última. No puc fer aquest recorre-

gorrista aquest element. Ja pots amanir ' gut, encan~t "que agraeixo' la invitació.
del bona cosa de diners perquè si el co~vi- ,'M'agradarriés llegir les seues cràni

nés des a llagostins et deixarà les butxaqúes .ques. Espero amb avidesa la Via de la
cot- ben escurades. Ara, quetsempre tens Plata.
; de l'opció de comprar lIago.sti~s de Iç¡ TLíní· No sé si el titular de la pàgina 13 va
als sia, són els millors en èpo.éa de veda. amb segones. Potser jo sóc una mica

I fer La pàginR '10 m'ha deixat desarmat. malpensat i veig més coses de les que
No tinc paraulés. N'o ho-entenc. O'.síque . hauria' de veure. .

una ho entenc. No ho sé.:Tïtular, $otstitulad Magnífics els col'laboradors habí·
) fa destacat.;~é'TI deguefi:i impressionar ~I tuals.·Que. no paren.
ses . maquetE:idor l'entrevista quela.setmanà., ,'.

les passada, li .~an fer a Gar~i~ (3ra!J S~~~ i'ESP1FIADA
sap que ~a ~e-'~at, un~, frase,> lr:rpactant·'No\·:.~,_.~ .,. {~r i.~ '.~
lera estaria l'J1alament a.fl:qr.il protestar a l'A- ,; Eléo.çl:i .postal de Benicarló, així com
r la juntament amb poesia. No sécom, perà tO'tseL codis postals, no es regeixen
és. no estaria malament. Tampoc no entenc pels mateixos paràmetres dels
)sta el quadret que hi ha baix sota el títol diners. .

.AI Maestrat s'elabora un antic licor
que no se sembla en res a cap
altre. És el licor Papa Luna, una
marca comercial coneguda amb
un sabor sorprenent. La fòrmula
no ve de nou ja que és un licor
fabricat artesanalment de genera
ció en generació per la familia
benicarlanda Domènech. La
recepta té la seua història ja el
principal ingredient -la nou kola
va ser duta a Europa pels explo
radors de l'Àfrica al constatar les
seues propietats aromàtiques i
beneficioses per a l'organisme.
Un metge valencià, el doctor Joa
quín Cortals, va fer-ne un medica
ment en forma de licor. Entre
estes el licor de kola tenia propio
etats sobre els indígenes en ser
ingerida mastegant-la, ja que els
feia més resistents contra la fati- .
ga, calmava la seua sed i migran
yes, neuràlgies, marejos i era un '
poderós remei per reconstituir-se
física i sexualment. Que siga 'afo
disíac' contrasta amb el nom del
Papa, perà no té cap connotació
d'esta classe.

Els efectes beneficiosos de la
Cola ens els pot demostrar" Pepi
to", un comerciant guineà que en
mastega a totes hores.

Begut solo amb llet, amb Coca
Cola, mesclat en llet o amb café,
en xupito o amb gel, el licor del
Papa Luna enganxa a tothom ies
ven com a xurros.
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•nin ndi
Arrasa una vivenda de magribins

Un incendi iniciat sobre l,es 15.,30 h
de diumenge va arrasar I:es quatre

habitacions d'una primera planta ocu
pada per magribins.

TEXT: jordimaUra El foc, que es va iniciar en
el número 6 del Carrer

Jaume I per causes que
encara es desconeixen, va
ser vist per una veïna que
va ser qui va alertar als
bombers. La ràpida actua
ció dels mitjans d'extinció
de Benicarló va evitar
danys majors, ja que els
seus ocupants tres
menors d'1, 3 i 5 anys- es
trobaven presumiblement
sols en el domicili quan es
va iniciar el foc.

La virulència de les fla
mes va convertir aqueix
tram de carrer en una bola
de foc, on van caure vidres
dels balcons. El foc va
afectar a la planta superior

i a les parets de vivendes
contigues. Els Bombers
van treballar a refrescar la
vivenda, reforçar i assegu
rar la fatxada.

Els menors, junt a la
seua mare, van ser traslla
dats amb la Samu a l'Hos
pital de Vinaròs, on van ser
examinats per a determinar
si el seu estat de salut es
va veure afectat per l'in
tens fum que van respirar.
L'expectació en el carrer va
durar mentre es van pro
longar els treballs de Poli
cia Local, Guàrdia Civil i
Bombers.

'i
i

Els bombers treballant Imatge de l'ambulància
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Ecolog •la
De plataformes i 'salvems' (1)

DES de finals dels noranta del segle
passat, s'han succeït les accions de
diversos còHectius que no encaixen
en el patró del grup ecologista típic.
Ens estern referint a les plataformes
del sud de Catalunya - Plataforma en
Defensa de l'Ebre, del Priorat, de la
Terra Alta ...- i als 'SaIVems' - Salvem
el Botànic, l'Horta, la Punta, el
Cabanyal, la Tossa...-, grups sobretot
apareguts a les terres valencianes.
Aquests col, lectius estan formats per
gent diversa qué s'oposa a la trans
formació greu del seu entorn més
immediat per grans projectes urba
nístics o per la construcció d'infras
tructures de tipus hidràulic o energè
tic principalment. Per què han sortit
aquests grups? És que els seus
objectius no eren defensats pels
grups ecologistes ja establerts?
Farem una breu història del movi
ment ecologista especialment a l'es
tat i al País Valencià. Després
comentarem les característiques d'a
quests nous cololectius i la seva evo
lució en el temps.

A finals dels anys seixanta diver
sos estudis -Barry Commoner, Club
de Roma...-alertaven sobre el dete
riorament ambiental del planeta. La
revolta del maig del 68 francés, el
moviment 'hippy', l'oposició pacifista
a la guerra de Vietnam i a l'armament
nuclear així com la incapacitat dels
partits d'esquerra tradicionals a
incorporar aquests nous planteja
ments, són, també, elements claus
per entendre l'aparició del moviment
ecologista urbà o 'polític'. Inicialment
eren grups bàsicament antinuclears,

més endavant, donaren lloc als par:
Uts ecologistes o verds actuals amb
una visió més global. A meitat dels
anys setanta es va constituir a l'estat
espanyol la Coordinadora Estatal
Antinuclear, que s'oposà a la cons
trucció de centrals nuclears. El
govern socialista va establir una
moratòria per a la construcció de
noves centrals a meitat dels anys vui
tanta.

Hi ha un altre tipus de grups eco
logistes, abans anomenats conserva~

cionistes, amb uns orígens i caracte
rístiques prou diferents a l'ecologis
me urbà. Als inicis dels anys seixan
ta un grup de joves biòlegs, amb els
seus estudis de camp, donaren una
nova visió sobre la natura peninsular.
Fèlix Rodríguez de la Fuenteinicia

.els seus programes de divulgació 
Fauna, Fauna Ibèrica... - a TVE.
Comencen a aparèixer els primers
grups conservacionistes la Sociedad
Española de Ornitòlogia, el GOB a
les Balears, ADENEX a Extremadu
ra, Depana a Catalunya, el FAPAS a
Astúries, la Societat Galega d'Histò-

ria Natural ... AI País Valencià tenim
Agró, la Colla ecologista de Castelló,
APNAL... Estan formats per perso
nes lligades a l'ambient universitari,
amb una preocupació pel coneixe
ment i protecció de la natura. Són
majoritaris els ornitòlegs o estudio
sos dels ocells. Es constitueixen les
seccions estatals de grans grups
internacionals com WWF -ací nome
nada ADENA- , Amics de la Terra i
Greenpeace.

Un gran nombre de grups estatals
formaren en 1978 la CODA que, en
1998, es transformà en Ecologistes
en Acció. És una confederació de
grups ecologistes, organitzats per
autonomies, independent dels grups
polítics amb la qual es pretén tenir
una major incidència en la societat
amb major coordinació i eficàcia.

Les diverses administracions dis
posen d'organismes mediambien
tals. Molts dels seus tècnics són
antics militants del moviment ecolo
gista. Actualment hi ha molta legisla
ció mediambiental que s'acompleix
poc. L'ecologisme actual s'inclou
dins del moviment antiglobalització
perquè es considera que la degrada
ció mediambiental és 'una COnse
qüència més d'un sistema econòmic
mundial injust.

Així, . el moviment ecologista
actual és diferent d'aquells dels anys
setanta: és bon coneixedor dels
mecanismes legals, té una visió
ampla dels problemes del món i és
un interlocutor. habitual dels mitjans
de comunicació i dels fòrums interna
cionals de decisió.

La 'Veu de <B<enicarló
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Coral Kylix: 'Cap a Itàlia'
,Esplèndida actuació de la Coral Kylix en
el seu concert 'Cap a Itàlia'. La jove pia-

nista Sonia Ferrer va acompanyar tres
cançons.

TEXT: claudefa

FOTO: coralkylix

Amb un Auditori pràctica
ment ple i amb la presència
del senyor alcalde Jaime
Mundo i la regidora de
Turisme, María Teresa Tra
ver i el regidor de Cultura,
Francisco Flos -recolza
ment clar i gojós a esta
juventut benicarlanda- va
començat el concert amb
una puntualitat de base
espacial.

La dansa, la successiva
creació de múltiples
ambients, composicions de
quadres d'una plasticitat
impactant, eren marc polit
per al desenvolupament del
repertori que la Coral Kylix
va oferir a la ciutat germana
de Ladispoli al mes d'octu
bre. El treball intens de tots
els integrants, l'assessora
ment entusiasta de Miriam
Gonzalez en l'expressió
corporal i de Graciela Martí
nez a la tècnica vocal, la
constància i el dinamisme
desbordat de la seua direc-

tora, Maria del Carmen
Gellida, han convertit una
promesa en realitat artística
constatble i exportable.

L'actuació va deixar ben
clara' l'autonomia aconse
guida en els cantors, que
dant confirmada amb la
serenitat de solistes com
Manuela Domínguez, Car
los Palau, Irma García,
Àngel Bascuñana i Enoc
Altabàs. AI piano Sonia
Ferrer va completar amb la
seua maestria i sensibilitat
Sense dubte la musica
coral a Benicarló té futur. El
quadre emocionant del vell
llop de mar, encarnat per
Ramon París, i el xiquet
Josep Arnau Antonio, amb
el món dels seus somnis
vialjant en un vaixell de
vela, aplegaven miraculo
sament en un present 51
anys de coralista amb tres
anys i entre ells, eixe
excel·lent grup juvenil.

Benicarló està sense
dubte magníficament repre
sentada a Itàlia. Amb ells
ens ha caigut la grossa cul
tural. Enhorabona!

Nuria Sanchez

cORal
rJolí.çòr2JC;a
Benfca~lanna

oir~Qc({m.; ;Josep o!(:·enJ; onnc.lO

E. García, Rosita Esteller, J. M. Aba
solo, Luisa Vidal i Nuria Sanchez

rlOroer1()·tfJ(~alo rn(lsico
ontrgc¡ espGr1&,ol.o
rYiO"t;PlLJ:I,HCxu "et oet!." (14"Ri;'·:L"~s.'3"l

l'rad¡dvn~1 com:ert de festes ~1l()2

ntr:'UYlerJge IS ('J'ugtJst
n l.(-!s 19'00 bor~es

or.Jooftor<í rnrJrJlc;IPOl n(~ H(~nlc(ml.ó

Cartell
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N¡cole Crutzen
La pintora belga Nicole Crutzen, afincada Fitxers, un espai multimèdia, cibernètic i
a Benicarló, exposa fins a final de mes a artístic,de recent inauguració.

TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

Les obres de Nicole Crutzen
mostren, amb una original
habilitat de pinzell, escenes
romàntiques i misterioses
que retraten la naturalesa i
instantànies de festes amb
ambients de comunicació.
L'artista, que va fer la seua
primera exposició als 11
anys a Àfrica, és rica en

qualitats humanes que plas
ma en belles imatges. Anys
més tard va iniciar els seus
estudis de Belles Arts i
Història .a Brussel·les i
Arquitectura de la decoració
interior en la mateixa capital
europea. Des de llavors ha
participat en exposicions
conjuntes amb pintors de
l'antic Congo Belga, a Brus
sel'les, Porto Cristo, Mana
cor, Mallorca, Alcúdia i L'A
renal. Nicole Crutzen

Cantar de comiat
Rosita Esteller va fer de joglar a la Coral per teixits amb cura (que reproduim en castellà
donar-li entonació i corda a aquests versos de forma excepcional) per Luisa Vidal.

AQuí TERMINA LA GESTA
D'AQUESTA TAN BELLA DAMA

QUE HONRÓ CON SU ESTAMPA HERMOSA
UN AÑO D'ESTA SU CASA.

BIEN OS QUEREMOS SENYORA,
Y SABED QUE NO DA GUSTO
DECIR ADIOS A ESTA HORA.

CONQUISTADOS QUEDAN YA,
POR VOS, NUESTROS CORAZONES.

ESCUDEROS Y LACAYOS,
CABALLEROS Y BRIBONES

RENDIDOS A VUESTROS PIES
POR SIEMPRE VAN A QUEDAR
Y EN LOS RESTOS VAN A SER

VUESTROS FIELES SERVIDORES.

QUEDEN,PUÉS,ENHORABUENA
GRACIOSA EplT, VUESTROS TRIUNFOS.

RÈCORDADLOS COMO NOS,
CON ALEGRIA Y RESPETO.

NO LLOREIS PUES NO SE ACABA
DEL TODO ESTA ALGARABíA.

CANTAD, GOZAD D'ESTA VIDA,
QUE SIEMPRE UN LUGAR HABRÀ
EN LA HISTORIA Y LA MEMORIA

PARA ESTA DAMA QUERIDA.

COMIAT A EOIT GARCiA. ,_

LA PROPERA SETMA~A, . .-

BENVINGUDA A NURIA SANCHEZ.·
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Riure i plorar al cinema

La foto

Joaquín Soler Serrano. Jo també
els enyoro. 'La barraca' que així es
deia el programa dels matins de
Ràdio 3, que presentava Manolo
Farreras, - què se n'ha fet d'ell? -,
va ser una illa de llibertat, i també un
glop ·d'aire fresc que després imita
ren les ràdios convencionals, llavors
encara molt encarcarades. El pro
grama al costat de la música més
moderna del moment, era també un
espai on tenien accés els 'poetes, els
historiadors, el filòsofs". i en definiti
va cap manifestació cultüral no els
era aliena. Sovint la 'Batalla de
València' era present al programa i
ells sempre van estar de part de la
ciència i de la raó.

El programa de Joaquín Soler
Serrano, 'A fondo', s'emitia els diu
menges la nit per la segona cadena
de TVE, era una hora en la que s'en
trevistava a fons un personatge del
món cultural. El programa seria
impensable avui en dia, on vivim
sota l'imperi de la frivolitat i de la
banalitat, però ens han restat extra
ordinaris documents per a la posteri
tat, fins al punt que quan va morir
Cela, era l'única entrevista amb cap
i peus que conservava TVE.

denúncia

tant-se sobre els sentiments, i pro
posant-nos preguntes. Cada
pel'lícula seua és plaer per a l'espe
rit.

13 - VU - 2002
L1ijo una entrevista amb Joan Peiró,
el tècnic de Ràdio Benicarló. Enyora
dos programes, un de ràdio, els
matins de Ràdio 3 de la dècada dels
80. Un altre de televisió 'A fondo' de

9-VII..2002
Veig 'L'amour l'après midi' d' Eric
Rohmer, el gran director francès
porta més de vuitanta anys pregun-

8-VII -2002
Estic cada dia més convençut que
l'art ha de ser emociÓ, les grans pro-

o duccions del cinema actual han obli~

dat aquest principi, i això que es per
den els joves, Em dóna raó Juan
José Campanella, el director de 'El
hijo de la novia' qui declara a 'El
Periódico': "És un tipus de
pel'lícula que se la pot criticar per
antiga, perquè ja no se'n fan com
aquestes. A mi m'encisen aques
tes pel·lícules que et fan riure i et
fan plorar i què sé jo. I no se'n fan
més perquè Hollywood, que era
d'on venien moltes comèdies, ara

'. cerca un humor per a adoles
. èents, molt bàsic, que no ens fa
riure". L'emoció només està present
en les pel'lícules modestes, com
aquesta de Juan José Campanella,
on a més de fruir en molts moments
de la dolça melodia de la parla
argentina, ens trobem amb
moments d'humor i moments de
dolor, com en la vida mateixa.

S i senyor. Una immillorable idea. Com que en
aquest poble sempre patim de carrers
estrets i els camions envaeixen voreres,

parcs, rotondes ... , quina millor idea que plantar
dos bons broculs amb sengles barres punxentes
per a que, qualsevol desgraciat, i no tan desgra-
ciat, vianant, motorista o vehicle, fins i tot, bous .... "
(per festes), quede empalat, emulant les millors
estampes de les gestes de l'època del Comte Drà-
cula, Jack l'Empalador, allà pel pals de Tran
silvània. Segurament, el que quede empalat ja no
tornarà a pujar per damunt la vorera. Això sí, sor
tirem a tots els noticiaris. Per animals.
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Pàgina novamen,t
prescindible

: És absurd que avui siga divendres, que
el Benicarló es presentara a la seua afi-

. ció ahir dijous i que aquesta pàgina s'ha
Ja escrit en 9iJnecres? Doncs, sí, ésJotal
ment esperpèntic i grotesc, però la serio
sitat de l'empresa que no m'ha permés

gaudír més que d'una setmana de
vacances es fa ben palesa en situacions
com la present He de reco(léixer però
que aquesta conjuntura disbaratada està
en consonància a·mb l'ambient festiu que
vivim.

TEXT: rodolfoserrano
pacodelcastillo

PAULA.
¿No tíene usted automóvíl?
EL OOIOSO SEÑOR.
Sí. Tengo tres... pero a mí
no me gustan los automóví
les, porque me molesta eso
de que vayan síempre las
ruedas dandos vue/tas... es
monótono...¿Qué número
gasta usted de medías?
Miguel Mihura,
Tres sombreros de copa

És absurd que avui siga
divendres, que el Benicarló
es presentara a la seua afi
ció ahir dijous i que aques
ta pàgina s'haja escrit en
dimecres? Doncs, sí, és
totalment esperpèntic i gro
tesc, però la seriositat de
l'empresa que no m'ha per
més gaudir més que d'una
setmana de vacances es fa
ben palesa en situacions
com la present.

He de reconéixer però
que aquesta conjuntura
disbaratada està en con
sonància amb l'ambient
festiu que vivim; amb les
llumetes kitsch que han
penjat de fanals i palmeres
o amb l'estètica fallera de
les banderes que adornen
els carrers.

L1ijo el programa de fes-

tes i no me'n puc avindre.
Diumenge ens visita el
Remolin-Vite (sic, en la
versió llengua vernàcula i
forània), equip de la prime
ra regional catalana. Com
pot ser que ningú haja tin
gut la delicadesa de pre
guntar com s'escriu el nom
d'aquest modest equip?
Però no passa res, no
passa mai res. El Remo
lins-Bítem és un clàssic de
les contrades del sud del
principat i fins i tot conec
gent de Bítem que viu a
Benicarló. És evident que
els partits de festes per al
COB han deixat de tenir la
importància d'anys ante
riors quan el primer amis
tós es jugava de veritat
contra "otro patente equi
pd' i es feien taquilles
assaonades i es repartia
un elevadíssim percentat
ge de carnets. Els temps
canvien... segurament a
pitjor... en algunes coses.

Continuo amb el pros
pecte fester i no em trobo
amb cap partit més fins el
dia de sant Bartomeu. Això
sí, aquest és un d'aquells
matxs amb morbo, un clàs
sic de veritat. El poderós
Vinaròs CF ens farà l'honor
de visitar-nos. Cal suposar
que els simpàtics membres
de les diferents penyes que
acompanyen l'esquadra

lIagostinera (ja, ja) faran
acte de presència per
encoratjar els seus ague
rrits jugadors. Si jo fóra de
Vinaròs no vindria perquè
em sabria molt de mal dei
xar-me cap euro al poble
del costat. Ara que la pos
sibilitat real que tenen de
guanyar-nos bé val el que
facen pagar de l'entrada.

Però encara hi ha més
actes festius relacionats
amb el futbol que no acabo
d'entendre massa bé. Una
nit fan una cosa que es diu
'Fanchi porteria' (?),. tinc
curiositat i aniré a vore-ho i
li ho contaré. I encara més,
una altra nit no sé què
passa amb "la selecció
espanyola", suposo que
aquella que va perdre con
tra Corea i va empatar
contra Irlanda. No entenc
res, de veritat.

L'única informació serio
sa i fefaent que puc donar
és que el Benicarló va
guanyar O a 6, molt de

compte, al camp del
Benassal i que es veu que
és cert que ja s'han incor
porat dos o tres alacantins
que segons el vicepresi
dent Marzal ens ompliran
de vesprades de glòria.
També sé que ja s'ha fet
públic el calendari del cam
pionat de lliga que
començarà el dia 15 de
setembre; el primer partit
serà a casa contra el
Nules, al segon anem al
camp del Vall d'Uixó i des
prés contra el Massama
grell. L'últim partit $s juga
contra l'Acero el diC! 25 de
maig.

PAULA.
¿ Por qué se casan síempre
todos los cabal/eros?
OIONISIO.
Porque ir al fútbol siempre,
también aburre.
Miguel Mihura,
Tres sombreros de copa



EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Loteria per a tots

M'han tocat
10 kifos a la loteria,

porto 10 anys jugant
al mateix número.

Hem trobat 500
kilos en un BMW,

i tot de pura
xiripa.
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