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Curiós reportatge
sobre 'Els
malaguenyos'

Marc Gasol, el

germà de l'NBA

Pau, jugarà a

Benicarló
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Cotxes, multes i descontrol

Dedicar una editorial a la situació
del trànsit a Benicarló és quasi
un tòpic, fer-ho amb les xifres

que aporta esta setmana la Veu de
Benicarló posa el crit a un cel cada
vegada més ple de fums. No de bades
el nombre de vehicles de la nostra
població ha augmentat un 70%) en tan
sols quinze anys. Aquest fet i les
nul·les polítiques existents fins ara en
matèria viària i reordenament del tràn
sit ens han conduït a una situació que
complica fins a límits insospitats la cir
culació i el fet de trobar aparcament.
Si a aquesta circumstància li afegim

IS I 3 2
. I
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l'imparable ascens del nombre de mul
tes de circulació i la paralel'la prescrip
ció en el seu cobrament i en la d'im
postos de circulació, ens trobem amb
un desànim dels agents de la policia
local, que veuen com es fa la vista
grossa des d'altres nivells. Davant
estes xifres, gens irrisòries com podran
llegir a la plana següent, molts ciuta
dans ens sentim irritats, enganyats i
amb cara d'imbècils quan veiem el
descontrol en l'hisenda municipal, el
meninfotisme i la permissivitat amb
situacions generalitzades clarament
il·legals.
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Cotxes, cotxes
Analitzem el parc automobilístic local i
algunes importants consideracions. La
nostra població tenia l'any 2000 segons
dades de la Direcció Gèneral de Trànsit,

sumava un parc total de 596 vehicles
cada mil habitants, això és: més de
13.000 a tot el terme. El parc supera els
de Vinaròs o Peníscola.

Cotxes i més cotxes omplen els nostres carrers

PRESCRIPCiÓ MULTES CIRCULACiÓ

1996 739
1'997 5.691
1998 11.410
1999 9.477

TOTAL

una mala gestió adminis
trativa i a una mala
col'laboració entre admi
nistracions.

27.317

nostra hisenda municipal
s'ha convertit en una caixa
sense fons on anualment
prescriuen crèdits degut a

latori s'ha vist agreujat
amb la peatonalització del
centre comercial i la remo
delació de la Plaça Consti
tució.

Els problemes circulato
ris i la manca d'aparca
ment han dut a actituds
incíviques i clarament san
cionables segons el
Reglament General de la
Circulació, com circular
per zona peatonal, esta
cionament en llocs prohi
bits o en doble fila, etc.

El consistori, però no ha
estat diligent amb el
cobrament d'aquestes
sancions interposades i la

FOTOS: joancarlesadell

TEXT: redacció

La nostra població tenia
l'any 2000 segons dades
de la Direcció General de
Trànsit, 8592 turismes,
870 motos, 2451 furgone
tes i camions, 3 autobu
sos, 105 tractors i altres,
sumant un parc total de
596 vehicles cada mil
habitants, això és: més de
13.000 a tot el terme. El
parc supera els 582 vehi.,
cies de Vinaròs o els 569
de Peníscola per cada mil
habitants. La ciutat de
Benicarló continua en un
imparable ascens en el
nombre de vehicles i
motos, que s'ha incremen
tat en quasi un 70% i un
95' 1% respectivament des
de 1986. D'estos vehicles
que circulen, aproximada
ment un 1% està donat de
baixa a través de plans
Prever i continuen circu
lant; un 8% del total ho fan
sense l'assegurança obli
gatòria.

A l'augment en el nom
bre de cotxes i la manca
d'aparcaments, el govern
municipal únicament ha
establit fins ara mesures
d'aparcament per temps
limitat, o el que és el
mateix: ha deixat en mans

.. d'una empresa privada els
beneficis pel control de la

.necessària rotació dels
vehicles. El colapse circu-
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Aquestos resultats que
mostren les xifres només
s'entenen des de dos pos
tures: l'apatia o nul·la
voluntat en fer pagar al
infractor i una mala coordi
nació administrativa que
perjudica la nostra hisen
da, credibilitat i a la resta
de conductors que com
pleixen les seues obliga
cions amb la llei, pel greu
ge comparatiu que supo
sa. El responsable munici
pal d'estes àrees, tant
Governació com Hisenda
haurien d'estudiar-se les
xifres que aquesta setma
na publica LA VEU de
Benicarló i reflexionar
sobre aquest assumpte
que afecta la circulació i
seguretat de tots els beni
carlandos. Trobar aparcament, cada vegada més difícil

r----------,
INCOBRABLES

IMPOST VEHICLES

Avui entra en funcionament
l'autobús nocturn

Unes
dades
per a

estud-ar

1989 22
1990 378
1991 524
1992 524
1993 1.132
1994 6.589
1995 9.373
1996 10.221
1997 11.047
1998 11.404
1999 11.669
2000 10.915
2001 12.098

TOTAL

85.089
L ..I

L'Ajuntament de Benicarló,
junt a l'empresa Marina
Benicarló posaran avui en
marxa l'autobus nocturn
Vinaròs-Ben icarló- Penis
cola, una reivindicada peti
ció que exigia la continuitat
en el servei d'autobus per
la nit. La mesura benefi
ciarà els treballadors d'es
tes localitats que han de
desplaçar-se a diari que
podran gaudir fins el dia 15
de setembre del servei. La
freqüència es repetirà
cada dues hores i segons
l'ajuntament la mesura s'a
dopta perque "els ciuta
dans ens ho venen recla
mant des de fa anys".

Precisament la passada

setmana una petició simi
lar va ser formulada pel
Bloc Jove del Maestrat
donades les necessitats
de mobilitat d'este col'lec
tiu per la nit en estes
poblacions costaneres.

A Benicarló les parades
estaran situades a la Plaça
Mare Molas i al Port Espor
tiu. Els horaris són:

Vin - Bló - Pen
24:0024:1501:00
02:0002:1503:00
04:0004:1505:00

Vin - Bló - Pen
01 :00 01 :30 02:00
03:00 03:30 04:00
05:00 05:30 06:00
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Els malaguenyos
Fugien del complicat episodi bèTic que va
dividir'en una cruel contenda l'Espanya
republicaQfl després del colp d'estat militar
de Franco~ 'El Consell Municipal de la ciu
tat, el 20 de novembre de 1937 va fer una

modificació pressupostària extraordinària
per tal de fer efectiva una quantitat de
3.094 pessetes amb vint cèntims pel con
cepte "de Dbras del Paseo Febrer
Soriana".

entre estos hi havia madri
lenys i cognoms molt cone
guts, com els Calvet, Forés,
Borràs, Redorat, Escura,
Arnau, Cornelles, Brusca,
Bonet, Lluch, Fresquet o
Pruñonosa i d'altres evident
ment nouvinguts com els
Espejo, Petit, Lima, Partida,
Pastor, Trujillo, Tobías,
Palatchí o Julve.

Els benicarlandos devem
d'alguna manera a aquesta
gent -que sumava qüasi un
centenar- el seu esforç i ells
a la societat que els va
donar faena en uns
moments tant difícils. Per
cert, un d'ells recordava que
moltes de les rajoles que es
van dur a la ciutat per ser
utilitzades al Passeig es tro
ben actualment soterrades
a un altre passeig, el d'En
Ferreres Bretó,

.¡ei; f;

ie)5
·;.t:~IJ.
:6>; Q~

~>?;,-

1(. ;I";~ .~P~ '"'

:: 14¿ 'J<í.'l~ 21
li),·i t $5!;~

, ,
,8 JO / r ,::(r.':JJJ i::
S lO, .. :. 52;-:

,;J 10,: }"t~
S lr)~'1! . 52~ ~

i.J lQ,:;
" .. .," 1-~< J ¡ ~,

.J.. j 1(.·j

Resum del tems al juny

Temperatura maxima 30,7°

Temperatura media 21,970°

Temperatura mínima 13,8°

Precipitación max en 1día 17 11m2

Precipitación del mes 25,7 11m2

Velocidad maxima viento 65,16 Km/h

Velocidad media viento 8,336 Km/h

Total horas de sol 319,84

%horas de sol 73,173%
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Document de 'Els malaguenyos'
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blicà naixien iniciatives, ·com
la de buscar treball per a
una enorme quantitat de
gent que travessava un mal
moment degut a les seues
idees. Els més majors expli
quen dels malaguenyos que
van ser els que van dur a
Benicarló estris com la fona
i habilitats laborals que van
enriquir d'alguna manera la
societat que els acollia.

Fa pocs anys va aparèi
xer enmig d'una pila de
papers que anava a ser
destruïda una carpeta amb
documentació administrati
va de l'època. Entre estos
papers hi figurava el llistat
dels obrers municipals. No
tots eren malaguenyos,

TEXT: redacció

FOTO: joancarlesadell

El tercer trimestre de l'any
1937, la Guerra Civil va fer
que vingueren a Benicarló
desenes de persones de
diverses ciutats espanyoles.
Procedents de Madrid,
Malaga i sud de la peninsu
la, molts fugiren del compli
cat episodi bèlic que va divi
dir en una cruel contenda'
l'Espanya republicana des
prés del colp d'estat militar
de Franco. Per tal de fer la
vida d'estos refugiats més
agradable i humana, el Con
sell Municipal de la ciutat el
20 de novembre del mateix
any va fer una modificació
pressupostària extraordinà
ria per tal de fer efectiva una
quantitat de 3.094 pessetes
amb vint cèntims pel con
cepte "de Obras del Paseo
Febrer Soriano".

Les obres, que les execu
tava el Consell Municipal
consistiren en urbanitzar el
tram de l'actual Passeig d'en
Febrer Soriano, col'locant
lloses, fent les voreres i ade
centant . aquest important
carrer de la població que
conduïa a l'estratègica esta
ció de ferrocarrils. Amb
estos refugiats foranis treba
llaven tàmbé benicarlandos
als que els feia falta un tre
ball. De la solidaritat obrera
existent en el periode repu-
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Presentació
d'Alambor

Us informem que l'Associació Cultural
Alambor presenta aquest dissabte 13
el llibre 'Converses amb Joan Simon,
Enric Valor i Rafael Súria' de Vicent
Pitarch.

Vicent Pitarch

.t

...----------. ------------,

FESTES D'ENGUANY
Raquel Rico es va convertir el passat dissabte en la
nova reina de les Festes Majors de Benicarló al llarg
de l'acte celebrat a l'Auditori municipal. L'acte va ser
vir de relleu per a les dames de l'any passat en subs
titució de les del 2002 que també van ser presenta
des. L'acte va ser conduït per Laura Piñana, que va
exercir de presentadora i va ser clos per l'alcalde de
la població, Jaime Mundo. El regidor de Festes, José
Joaquín Bautista en un desenfadat parlament va ani
mar a la gent "que es bolque en les festes un any
més", a l'hora que va recordar les persones que han
abandonat la Comissió de Festes. Bautista va dir que
el programa confeccionat és molt bo i treballat. Pel
seu interés reproduïm els actes més multitudinaris:
17 Certàmen. Orquestra Britània, 18 Jordi LP, 19 La
Caja de Pandora, 20 Nuria Fergó, 20 i 21 Mercat
Medieval, 22 Els Platters, 23 Los Mojinos Escozíos i.
24 Café Quijano

EL BNG ENS FELICITA

Edicions ~

Alambor

TEXT: ramonparíS

FOTO: alambor

Us informem que l'Asso
ciació Cultural Alambor
presenta el llibre 'Conver
ses amb Joan Simon,
Enric Valor i Rafael Súria'
de Vicent Pitarch. Aques
ta obra, en format d'en
trevista, amb un sòlid
estudi introductori del
professor Pitarch i profu
sament il'lustrada, és un
testimoniatge valuosís
sim de tres personatges
que van contribuir de

manera diversa a la con
solidació de la normativa
ortogràfica al País Valen
cià. El volum és, també,
un homenatge a les Nor
mes de Castelló, que
enguany celebra el seu
70è Aniversari (1932
2002). La publicació, d'al
tra banda, inicia una nova
col·lecció d'Edicions
Alambor: 'Els Àmbits de la
Memòria'. L'acte tindrà
lloc a la Sala de Con
ferències de la Caixa
Rural de Benicarló aquest
dissabte, 13 de juny de
2002, a les 20 h.

Segons s'informa a la web del Bloque Nacionalista
Gallego (BNG), la secció de la població d'A Estrada
ha enviat un comunicat oficial al consistori de Beni
carló per felicitar-lo per la versió en gallec de la guia
de promoció turística que es pot consultar a
www.ajuntamentdebenicarlo.org. Una de les regido
res de la població per este partit agraeix la deferèn
cia i la sensibilitat per aquesta llengua. Els serveis
informàtics de l'ajuntament han fet servir els departa
ments de normalització de les universitats i institu
cions, tant basques, com gallegues per tal d'oferir
una versió en estes llengües d'aquest apartat de la
web; que va rebre fa pocs mesos el premi Tabarca a
la millor web institucional que lliura la Universitat d'A
lacant.

CAMPAMENT
A Benicrló s'està celebrant un campament infantil on
participen 25 xiquets de tot el País Valencià vinculats
amb les Societats de Colombicultura. A més de les
pràctiques d'aprenentatge i entrenament de coloms
de competició també realitzen un curs de vela. Les
dues activitats centrals s'alternen amb visites als
diferents punts de la ciudat de Benicarló, descobrint
així la història i els llocs més pintorescos de la nostra
ciutat.L __ ~ ~ ~
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La real¡tat de

Moviment de Joves Cristians
(MJC) i Moviments d'Adults
Cristians (MAC) I Benicarló

AIXÒ és el que vaig saber llegir en l'anterior núme
ro de la seua revista, el 341.

L'aparició d'aquest númerò de LA VEU ha coinci
dit amb un canvi a la maquetació de la revista. Em
sembla un número magnífic per al canvi d'imatge
interior i nova distribució de les diferents seccions
que composen la seua publicació. Ja està bé de fer
els canvis coincidint amb números rodons o aniver
saris. Les innovacions sempre són bones, sobretot
si vénen acompanyats amb la desaparició de
col'laboradors com els del futbol que, setmana rere
setmana castiguen la sensibilitat dels lectors amb
distorsionades visions de la seua realitat. Però no
tot ha de ser bo. Per exemple, una altra setmana
ens hem quedat sense l'agudíssim comentari de
Tolito i amb una sensible retallada de l'article de
Pere Bausà, incomplet de totes totes. Només cal
llegir-lo per a adonar-se'n que era més llarg i que
una de dos, o l'autor ha portat tot el que havia fet
perquè no va tenir temps d'àcabar-Io i continUarà
en darreres entregues, o a algú no li ha interessat
prou el tema i ha decidit retallar-lo. Jo em voldria
creure la primera versió del fet, però mai no se sap.
Espero que recupere el seu espai la propera set-

Durant les darreres quatre
setmanes, el Moviment de
Joves Cristians i el Movi
ment d'Adults Cristians
hem estat publicant entre
vistes amb persones i
organismes relacionats
amb la problemàtica de la
drogoaddicció a la nostra
comarca. Per acabar
aquesta sèrie d'articles,
volem fer-ne un balanç i
compartir la nostra refle
xió.

Ens hem adonat que la
pobresa, en l'actualitat,
adquireix noves formes, i
una d'elles és la toxicoma
nia, com ha posat de
relleu la campanya de
sensibilització sobre el
tema que aquest curs ha
llançat Càritas Diocesana:
En la línia d'aquesta cam
panya, ens hem posat en
contacte amb entitats que
actuen en l'àmbit de la
drogm:tddicció -Serveis
Socials Municipals, Unitat
de Conductes Addictives
(U.CA), Alcohòlics Anò
nims, Projecte Amigó-, i
hem constatat això:

- No existeix conscièn
cia de la gravetat del pro
blema, i no se li dóna
importància pel fet que es
tracta de "consum de
cap de setmana". El con
sum de drogues com alco
hol, pastilles o coca s'as
socia al temps d'oci (Ser
veis Socials).

- L'abús d'alcohol s'as
socia al d'altres drogues,
per poder consumir més.
Hi ha persones amb dife
rents tipus d'addiccions
(Alcohòlics Anònims):
aquest policonsum està
associat a una determina

.da cultura de l'oci (UCA).

- Moltes vegades les
famílies no s'ho esperen i
els costa reconéixer un
problema de droga, a
causa de la mala imatge
social que produeix tenir
un drogoaddicte a casa
(Serveis Socials/UCA).

- El consum de drogues
està augmentant en el
nostre entorn i el consum
comença cada cop a
edats més joves -12 o 14
anys- (Rafael Mingo, pro
fessor d'institut).

- Cal que les famílies
afronten un canvi en la
manera de veure i afron
tar el problema (Projecte
Amigó).

Davant d'aquestes rea
litats, pensem que és
necessari:

-Redescobrir i fer
redescobrir la dignitat de
la persona humana. El
drogoaddicte és, per
damunt de tot, una perso
na amb un problema més.
El negoci de la droga
atempta contra la vida i
els drets humans, i per
això ha de ser denunciat i
perseguit.

- Revalortizar la institu
ció familiar. La família és
l'àmbit primordial per a la
prevenció de la droga.
Les altres institucions 
escola, política social
municipal, Càritas, etc.
poden ajudar-la, però no
substituir-la. Per tant, les
polítiques familiars han de
millorar i ser promogudes.

- Desemmascarar la
publicitat clandestina de
la droga. El mercat clan
destí de la droga la pre
senta com inofensiva. No
hi ha cap droga inofensi
va. Totes tenen la poten-

cialitat d'enganxar.
Aquest és l'objectiu per
assegurar el negoci,
encara que mate. No
podem romandre indife
rents davant d'una actitud
criminal.

- Hem de revaloritzar i
potenciar les alterntives
d'oci juvenil. S'està difo
nent una anomenada
"cultura del cap de set
mana" que identifica
diversió i consum de dro
gues. És evident que els
joves necessiten diversió,
però cal conscienciar-nos
que hi ha moltes altres

ofertes alternatives: alxo
és fer prevenció. Per a
això s'ha d'implicar a tots
els àmbits . socials: famí
lies, associacions, centres
educatius, comunitats cris
tianes.

- Hem de difondre una
cultura de la vida que ens
ajude a ser feliços, a resol
dre bé els problemes que
la vida ens planteja. AI cap
i a la fi, la droga no és més
que una mala solució a un
problema existencial. Com
a societat intel'ligent hem
de buscar solidàriament
solucions als problemas

comuns.
El Movime

Cristians i
d'Adults Cn:
mos c1aro q
els cristians tE
ció de set\¡
necessitats,
aquests les p
viuen en la dr
i cal per tant
què l'Esglés
més a la prob
joves i la I

creiem també
blema afecté
societat, i en
són les difer

• ••

mana.
L'editorial

és línia. Aré
facètica. Jo '
ser molt vale
ries que e I

anar pel m I

tic. Ara, q~
pintes per a
Només c.al p

Ja tenim i:
acte il'lustra
cinc venera!
sant, xuclan1
Potser el bl
gamma de r
nia. Però jo I

culminant di
pujava i pujé:
l'Exposició ¡:;
deliri de les I

tés no diuen
tat ha d'esta
són, no com
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, les dr u
galeria i que no toquen el
problema de fons. Cal un
compromís decidit de la
societat civil per plantar

tracions, començant per seua prevenció, deixant
les locals, les que han de de banda determinades
dedicar més mitjans a campanyes puntuals que
afrontar el problema i a la . semblen fetes de cara a la

,nt de Joves
31 Moviment
~tians tene
e l'Església i
men l'obliga
rir els més

i entre
lersones que
'ogoadd icció,
treballar per
¡je s'oriente
lemàtica dels
droga. Però
l que el pro
l a tota la
aquest sentit
ent adminis-

VE DE LA pAGINA 14.
3- AI nostre grup se li informa d'a

questa proposta, i diem, informa,
dins el Sé punt de l'ordre del dia de
la Comissió de Contractació Admis
trativa del dia 8 de juliol de 2002,
"Dar cuenta contratos menores". La
proposta en qüestió ]lQ va· vindre
per a la seua aprovadó:'sino que ja
havia estat aprovada;~G-adjudicada
directament miljançarÍt'idecret d'al
caldía. Exclusivament per part del

grup popular. A l'oposició ni tan sols
se li ha consultat. Totes les dades
abans esmentades les tenim a dis
posició de qui les sol'licite i es
poden comprovar, punt per punt, en
la secretaria de la Comissió Infor
mativa de Contractació Administra
tiva. La senyora regidora el que ha
de fer primer és resoldre els proble
mes de la ciutadania, en aquest cas
la neteja del Barranquet. I si és l'em
presa FCC a qui li ho han adjudicat,

cara al problema, real' i
greu, de la droga, a tots
els nivells: des de l:iRdivi
dual fins a l'institucionaL

que els indique que comencen, que
des del 28 del mes passat 'ja: ~au
rien d'haver començat a netejar. I
segon, assegurar-se, .primer, de la
veritat d'allò que escriu, i no voler
enganyar l'opíhió publica amb men
tides, que l'únic que fan sónídèmos
trar la seua incompetèndà ài cap
davant d'aquestes regidóries. De
tota manera 'hores d'ara, el Barran
quet segueix igual que el primer dia,
fet un femer.

•••••••••••••••••••••••
e n y o r a G a r e •
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, com sempre, en la seua línia que no
l toca posar a caldo la regidora poli
vull defensar la seua gestió, perquè cal
mt per a prendre decisions sobre matè
desconeixen, i perquè té molt de mèrit
n a vendre Benicarló com a destí turís
, ben pensat, també hi havia qui venia
calbs o raspalls de dents per a mellats.
lreposar-s'ho,
ssada la bandera blava, importantíssim
t amb una fotografia a la qual es veuen
bles dones d'una edat força interes.:
: amb sengles palletes de sengles gots.
au de la balldera es confon amb la
¡egres i grisos del fons de la instantà
lle n'he assabentat que, en el moment·
al clímax is~ador, quan el drap blau
Iva, van ,spnar les notes. de l'himne de
tegional:Yalenciana de 1909 davant el
masses congregades per a tal fi. I vos- .
res al respecte. El respecte a la veri

r per damunt de tot, i els fets són com
vostés volen que siguen.

Tres quarts de plana per a la xiulada als regidors'
del PP pel camp de golf, Ací hi ha una cosa' molt
graciosa. El peu de foto Oa era hora) diu: "Eixida
plena de color verd d'un ple". Qui veu el color
verd? Afortunadament la imaginació dels seus lec
tors supera totes les mancances del setmanari.

La secció jove del grup polític que té nom d'arti
cle que es ven a les papereries demana transport
de bades pera anar-se'n de marxa. Qualsevol dia
demanaran que els subvencionen els cubates.

Trobo a faltar una foto de l'Epifanio López.
Torna l'èsporàdic Sanabdón. Ja no el tornarem a

llegir fins d'ací un parell de mesos, així que a gau
dir del seu espai de llibres.

Insuperable Xavier Burriel.

L'ESPIFIADA
A la portada es pot llegir "Orxata i fartons denun
cien l'estat del Barranquet". He buscat i rebuscat
i no he aclarit res. No hi ha cap r)otícia al respecte.
No he pogut esbrinar si "orxata i fartons" són un
nou grup d'opinió, un duo musical ,Çoncienciat O'

uns pallassos ecologistes.
i _

XIII FESTIVAL DE
BANDES DE MUSICA
Este cap de setmana se
celebra a Benicarló el
XIII Festival de Bandes
de Musica, on s'aplega
ran les entitats de Càlig,
Vinaròs i Benicarló. La
Vila de Càlig, la Societat
de Vinaròs i la Ciutat de
Benicarló desfilaran pels
carrers a partir de les
19.30 h, interpretant un
concert diumenge a les
20 h a la Plaça de l'Ajun
tament. Peces com La
Giralda, AI Andalus,
Alvamar Overture, la
Torre del oro, Fadrell 11,
Overture to a new age,
Xubuch, Simfonia n02 o
My fair lady seran inter
pretades en un refres
cant i musical acte., .
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Cinema d'estiu
El cinema d'estiu de Benicarló projec
tarà 'L'Illa de l'Holandès' i durà a Beni
carló l'escriptor Ferran Torrent, autor de
la noveLla homònima.

TEXT: redacció

FOTOS: joancarlesadell

El Cinema d'Estiu de Beni
carló, idea de Cines Babel i
Albatros, de València,
duran a la seua sala a l'aire
lliure la pel'lícula "l'Illa de
¡'holandès" , escrita pel
valencià Ferran Torrent, qui
també participarà en el
col· loqui posterior. L'empre
sa, de la que és responsa
ble Ricardo Mascarell, ha
programat un seguit de
bones propostes per als
cinèfils de la comarca,
conscient que arribat l'estiu

i el calor, la gent prefereix
estar-se poc a casa i més a
la fresca. El punt fort d'es
tos cinemes és la bona
qualitat de so i imatge i 
sobretot- la fresqueta que
córre per les nits.

La foto
denúncia

deia
setmana

Una sessió plena de públic

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

Basseta del BobalàL ~

• • • • • • • • • • • • • • • • • josepsanabdon

Els d •
I e s gl •orlosos

Escriure i pensar

1- VII - 2002
Què fa que una novel'la siga consi
derada una gran o una bona
novel'la? Després de fer una llicen
ciatura i de llegir-ne moltes no ho
sabria dir, però sí que sóc de seguida
conscient de quan estic llegint una
gran novel·la. La reflexió ve a compte
després d'haver llegit La guerra de
quatre de Víctor G. Labrado, el llibre
tracta de recuperar una època, el
temps de la postguerra a la comarca
de La Ribera Baixa a través de la
reconstrucció de l'assassinat de l'al
calde Llaurí. El llibre no és dolent, ni
tampoc podríem qualificar-lo de
mediocre, ni tant sols d'avorrit, tan
mateix tenim la sensació que de no

haver-lo llegit tampoc hauríem per dut
res.

I una altra qüestió, és ben curiós
que ara es llancen a escriure
novel'les sobre la Guerra Civil, els
néts d'aquells que la van viure, es
tracta de recuperar la memòria d'a
quells que ja quasi l'han perduda, de
trencar el silenci d'uns fets ben poc
agradosos per a aquells que els van
viure, en el llibre de Víctor G. Labra
do es fa referència al silenci que
durant anys van guardar les persones
que tenen entre setanta i vuitanta
anys, els supervivents als fet que s'hi
conten.

Entre els llibres d'aquesta temàtica
que he llegit voldria destacar La cara

oculta de la lluna de l'almassorí Pas
qual Mas, un llibre que era tingut de
tindre més ressò del que ha tingut, la
seva qualitat és indiscutible. Són les
conseqüències de ser perifèric de la
perifèria.

2-VJI- 2002
Júlia Otero entrevista Josep Ma
Espinàs a La Columna, escoltar una
conversa entre persones inteHigents
es sempre un plaer, sobretot ara que
la inteHigència ha estat foragitada de
la majoria dels programes de televi
sió. De tot el que s'hi diu em quedo
amb aquesta frase de l'Espinàs:
"Escriure ajuda a pensar". Doncs,
en això estem.
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......C_a_m_í_d_e_S_a_n_t_J_a_u_m_e_1
19-08 DISSABTE
Arzua . Fondevola . Cortobe
Tabernavella • Calzada • Calle •
Boavista . Saleeda • Xen Brea .
Empalme· A Rua· Area (O Pino)·
Cimavevilla . A Lavaeolla • San
Mareos ·Monte do Gozo
ESTÀ tot cobert però no plou, de
moment, i hi ha molta gent caminant.
AI cap d'una hora de marxa
comença a ploure i els pelegrins
desapareixen com per encant. Mari
sa i jo comentem i no ens expliquem
on s'ha amagat la gent. Ara cami
nem sols. No trobem a ningú. Para
de ploure, torna a començar. En un
primer moment anem caminant junts
i parlant però quan la pluja comença
a pegar fort i ja no podem comentar
res perquè no ens podem sentir pel
soroll del plàstic de l'impermeable
amb l'impacte de la pluja. Ella va uns
metres davant. Apleguem a l'Empal
me xops. Parem i esperem a la gent
per a esmorzar. Tarden. Demanem, i
quan anem a començar a menjar,
apleguen.

Només sortim del bar la tiren a
cànters. Quina aigua! A Arca parem
a l'alberg xopets. Uns van cap a la
porta de l'alberg que està abarrotada
i ningú et fa lloc per a que no et cues.
Jo, vaig directament cap a les qua
dres on suposo hi haurà lloc per a
posar-nos a cobert. Així és. Baix
només hi ha dues persones. Mentre
esperem que passe el xàfec, esco
rrem un poc els mitjons i la samarre
ta i després seguim cap al Monte do
Gaza. Quedem en trobar-nos a

Lavacolla. La sort que tenim és que,
no fa fred.

Ha parat quasi completament de'
ploure però el dia continua ame-,
naçador. A Lavacolla esperem els
gallecs al bar mentre ens fem una
cervesa i com sobre la':barra hi ha
dos plats de cacaus 'anem menjant.
És hora de dinar i tenim fàm. La xico
ta de l'establiment ens diu que si
seguim la carretera aplegarem molt
abans, tal i com està el dia paga la
pena anar per carretera. Aquesta és
estreta i té poc espai per caminar
però en un punt estàs a les antenes
de la televisió. Ixes directament a
San Marcos. Pensem que serà millor
seguir sense dinar i tornem a

emprendre el camí.
Com calia esperar al aplegar al

Monte do Gaza, amb la boira, ni
Santiago ni res. Des d'allí quasi bé
no es veu res. Està tot cobert i boi
rós. Amen al refugi. Enorme! Ens
envien a l'últim barracó.. Torna a
ploure. L'hospitaler, un xicot de l'Eu-.!
rapa de l'Est ens atén molt bé. Ens I,

dutxem i anem a menjar un bocata a",
la cafeteria. Són més de les quatre i,.
mitja, no hem dinat -els quatre.
cacaus a Lavacolla- i estem morts,;
de fam.

Ara farem un garrama: amen a
baixar a Santiago però com si no ho
fora. Agarrem l'autobús i baixem a
Santiago tenint molt present que no
podem passar per la catedral, ni
veure-la. Anem a l'estació a mirar el
bitllet per a Paca però troba res. A
l'estació ens trobem a Jordi i Vora,
els de Muro, van aplegar ahir. Par
lem un moment, estan que no caben
dins d'ells, i ens pregunten per Paca
Madrid i Georgio. Els comentem que
estan amb nosaltres a la Siudat de
Vacasiones. Llavors escriuen una
postal de comiat i ens la donen per a
ells.

Preguntem per Casa Manola i~eQs

diuen on està, llavors Eva li pre.g'l:m
ta al nostre informador: "Pasamos
por la catedraf?" Esclafim tots a
riure. Ella està obsessionada en no
passar per davant de la catedral.

Sopem a Casa Manola, no hem
hagut de fer massa cua, peguem un
petit passeig a agafem dos taxis 
1.500 peles cadascun- i a dormir.

-

La Veu de Benicarló
~'t "~g,EJJ &,)h~' .j'J. IJ{J'!' 1*"!:aI"'4f"

~(lJibmflj" pn
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Ecolog •la

La política pesquera comuna a debat (1)

EL comissari d'Agricultura i Pesca de la
Unió Europea (UE) Franz Fischler 
recordat pel conflicte de les ajudes a l'o
liverar durant la dècada passada- ha
encetat una nova polèmica amb la prcr
posta de reforma de la Política Pesque
ra Comuna (PPC). En declaracions
realitzades durant el mes de juny, polí
tics i pescadors valencians han assen
yalat les greus repercussions sobre el
sector que tindran aquestes mesures.
El refús a aquesta reforma ha sigut
unànime per part de tots els grups polí
tics i membres del sector pesquer.
Intentarem explicar que és la PPC,
com ha evolucionat i en què consisteix
la reforma que es vol dur a terme.

Els tractats fundacionals de la
Comunitat Europea ja fIXaven la neces
sitat d'establir una política comuna de
pesca. Els peixos són un recurs natu
ral i mòbil propietat de tots i totes. La
PPC és un conjunt de normes de ges
tió de la pesca europea en els sues
aspectes biològics, econòmics i socials.
La podem dividir en quatre àrees: la
conservació dels recursos biològics,
les estructures -vaixells i instal·lacions
portuàries- la comercialització i les rela
cions pesqueres extracomunitàries.
Com instruments de gestió tenim les
Captures Totals Admisibles (TAC), la
Normativa Tècnica, l'Instrument Finan
cer d'Orientació de la Pesca (IFOP) i
els Plans d'Orientació Plurianuals
(POP). Els TACs són les quantitats
màximes de captures fixades anual
ment que es poden fer d'una espècie i
en un calador determinat per al mante
niment de les poblacions. La Normativa
tècnica estableix quins tipus d'arts són
permesos, la mida de les xarxes... L'I
FOP fixa les subvencions, primes i
resta d'ajuts econòmics de la PPC. Els
POP són planificacions per a diversos
anys on es fixen els objectius i els ins
truments per adequar la capacitat de
pesca de la flota amb els recursos

,
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biològics. A l'any 1983 i com a conse
qüència dels primers símptomes de
crisi al sector pesquer, es prese¡'1tà el
primer pla d'orientació plurianual (POP
1). Aquest pla anava des de 1983 fins a
1986 i pretenia modernitzar la flota
però, mantenint la seva capacitat de
pesca. Aquesta capacitat ve determina
da pel tonatge o arqueig dels vaixells
(TRB) i de la potència dels seus motors
en quilovats (kw). La seva execució fou
un fracàs perquè la flota augmentà la
seva capacitat pesquera.

El POP 11, de 1987 fins a 1991, pre
tenia una reducció modesta de la capa
citat pesquera - 2% en la potència i un
3% en tonatge- però la por a l'ingrés en
la UE d'Espanya i Portugal, va fer que
molt~ governs no ho acompliren. En
1992:es revisà els primers deu anys de
PPC i se'n va constatar el fracàs per
aturar l'ampliació de la flota. L'informe
Gulland, estudi científic de les pobla
cions piscícoles dels mars comunitaris,
va posar en evidència la sobreexplota
ció dels recursos marins, sobretot els
peixos de fons de l'Atlàntic i del Mar del
Nord.

El POP III, de 1992 a 1996, agafa
com element a controlar l'esforç pes
quer. El definim com la mortalitat de
peixos causada per la pesca i es calcu
la multiplicant la capacitat -arqueig i
potència- pel nombre de dies passats a
la mar. Aquesta pla es fixà com objectiu

la reducció de l'esforç pesquer en un
20% per espècies demersals -peixos
plans-, un 15 % d'espècies bentòniques
-peixos plans i crustacis- i cap reducció
per als pelàgics, com la sardina o seitó.
Més de la meitat de la reducció de l'es
forç s'havia de fer desballestant vaixe
lles i la resta, amb vedes. Els objectius
es van assolir de forma desigual en els
diferents països. En conjunt hi hagué
una reducció de la flota del 10%. Hi
havia ajudes per a la modemització de
la flota sempre que aquesta no aug
mentara.

El POP IV va venir precedit per un
nou estudi científic independent, l'infor
me Lassen, que va confirmar la majoria
d'espècies comercials estaven en perill
d'extinció o en una clara sobreexplota
ció. El POP IV, per al període 1997
2001, tingué com objectiu la reducció
de l'esforç pesquer en un 30% per a les
poblacions en perill d'extinció i un 20%
per les sobreexplotades amb una
reducció de capacitat pesquera de la
flota d'un 5%.

Hi havia preocupació per l'efecte
dels avenços tecnològics pesquers per
què podien compensar la disminució
de capacitat pesquera i així anul'lar la
reducció efectiva de l'esforç pesquer.
La revisió intermèdia del POP IV feta en
1999, indica que fins ara el programa
ha afectat escassament l'excés de
capacitat pesquera de la flota quantifi
cat en un 40%.

La Comissió Europea ha reconegut
el fracàs de la política seguida fins ara i
que calen nous plantejaments més res
trictius si no volem destruir de forma
definitiva tots els recursos marins.

NOTA
La setmana passada, per un pro
blema informàtic, no vam poder'
publicar sencer l'article del nostre
col.laborador Pere Bausà.

d
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El Bloc denuncia l'estat del futur
microespai protegit del Barranquet

Són visibles llandes, boteUes, plàstics,
sacs i envasos de productes fitosanitaris,

així com algues generades a partir de
l'estancament de l'aigua.

TEXT: jordimaura
----

FOTO: joancarlesadell

El Bloc Nacionalista ha tor
nat a denunciar -per segon
estiu consecutiu- l'estat de
brutícia en què es troba el
paratge del Barranquet de
Benicarló en la seua
desembocadura, Els ve'fns
porten denunciant diversos
anys forts "pudors nause
abundes", presència d'in
sectes en les voltants i la
conversió de la zona humi
da en un focus insalubre
d'aigua estancada, Aques
ta setmana eren visibles
llandes, botelles, plàstics,
sacs i envasos de produc
tes fitosanitaris, així com
algues,

El paratge va ser propo
sat el passat any pel Con-

sell Municipal de Turisme
com a espai emblemàtic
natural amb fauna i flora
autòctona, ja que conserva
nombrosos endemismes
com el "fartet", "Iimo
nium" i "centaurea" dig
nes de protecció, L'objectiu
del CMT era que aquest
descuidat punt poguera
convertir-se en un futur en
atractiu turístic, Un any
després el paratge es troba
totalment oblidat de l'admi
nistració local, presentant
una imatge deplorable, L'e
dil Josep Antoni Marqués
va assenyalar que "el con
sistori té els mitjans per a
conservar-lo" i que "si
l'interés del consistori és
convertir-lo en un parat
ge natural, ha de
començar per conservar
lo", Rodríguez va explicar

que "en aquella zona s'a
cumula tal quantitat de
brutícia, que més pareix
un abocador que una
altra cosa",

Ecologistes en Acció ja
va denunciar el passat any
els treballs de neteja del llit
realitzada amb excavado
res, Enguany serà l'empre
sa Fomento de Construc
cions i Contractes, SA,
l'adjudicatària de les obres
de neteja de la dita zona en
el període comprés entre el
28 de juny i el 27 de juny

del 2003, Els valC?rs natu,
rals són les importants
comunitats d'espècies
vegetals típiques de sala
dars entre altres, que van
portar a la Conselleria de
Medi Ambient a desplaçar
se fins allí per estudiar l'es
mentada microreserva ja
que la seua desembocadu
ra posseeix aigua salobre
permanentment i alberga
va fins al passat any -quan
van morir totes per causes
que es desconeixen- nom
broses espècies ornítiques
interessants (ànecs i aus
insectívores fonamental
ment), Les 2 hectàrees de
zona humida contenen la
presència d'espècies piscí
coles en perill d'extinció
com el fartet, una riquesa
que no pareix haver sigut
tingut en compte,

•••••••••••••••• • xavierrodíguez

e o I • I a b
. ,

oraclo
Menys parlar i més actuar

DESPRÉS de la nota de premsa
emesa en el mitjans de comunicació
per part de la regidoria de Turisme, en
referència a la neteja del paratge del

. Barranquet, des del BLOC li volem
aclarir algunes dades, inventades, i
que és veu no tenen clares des d'a
questa regidoria.

1- En la seua nota indica que en
data 27 de juny de 2002, es va reunir
la Comissió Informativa de Contracta
ció Administrativa, on és va acordar la'

.. '.

contractació de l'empresa Fomento
de Construcciones y Contratas SA per
a l'execució dels treballs de neteja del
paratge del Barranquet. Fals. En data

.27-06-2002 no hi va haver cap Comis
sió Informativa de Contractació Admi~

nistrativa, Per si li serveix de referèn
cia' li '-'indiquem que l'esmentada
Comissió es va reunir el 24-06-2002, i
en cap càs, en el seu ordre del dia
apareixia indicació sobre el tema en
qüestió,

2- En la seua nota de premsa
també indica que l'esmentada comis:
sió informativa "informa favorable
mente la contratación de dicha
empresa", obviament si no és va reu
nir la Comissió Informativa, dificilmeRt .
aprovarà absolutament res. En tot cas
indicar-li que la Comissió InformativÇl
de Contractació Administrativa, mai,i
li ho recalquem, mai, ha informat favo
rablement aquesta proposta.

SEGUEIX A LA PÀGIN~ 8
.~ .

',;,. ,
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Laura Esbrí i
Guillermo Palau

Els atletes del C. A. Carns Ros, Laura
Esbrí i Guillermo Palau van participar en
el Campionat d'Espanya Juvenil de Pista
Aire Lliure celebrat en Miranda d'Ebre.

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

FE D'ERRADES
La passada setmana publicàvem algunes de les acti
vitats esportives del cap de setmana on destacàvem
la participació de dos clubs locals, als que qualificà
vem de gimnàsia. Tal i com ens han fet adonar-nos
alguns lectors, el Club Madison ho és de rock
acrobàtic. A banda és just ressaltar que l'altre club
benicarlando, el Mabel -que va celebrar el fi de curs
el passat dimecres-, es trobava participant en eixos
moments en el Campionat d'Espanya de Gimnàstica,
aconseguint com sempre bones classificacions, en
este cas el cinquè lloc dels 45 inscrits.L ~

Marc Gasol
a Benicarló

Marc Gaso!, germà del jugador de l'NBA
Pau, estarà al Torneig Nacional Junior
'Ciutat de Benicarló'.amb el Barça. Té 17
anys i fa 2.10 d'alçada.

C. A. Carns Ros

TEXT: camsros
FOTO: carnsros

Els atletes del C. A. Carns
Ros, Laura Esbrí i Guiller
mo Palau van participar en
el Campionat d'Espanya
Juvenil de Pista Aire Lliure
celebrat en Miranda d'E
bre (Burgos). Laura va dis
putar l'exatlhón (100 mt,
altura, pes, longitud, javeli
na í 600 mil) de les Proves
Combinades on va acon
seguir millorar la seua
marca (3.277punts RC)
superant-se també en l'es
pecialitat de salt d'altura
(1,45) i en la modalitat de
600 mil, guanyant esta últi-

ma prova amb un
excel·lent registre
(1 '44"71) que li va valdre
l'honorable 4rt lloc de la
classificació en estos cam
pionats. Per la seua
banda, Guillermo va actuar
en la carrera de 2000 m
obstacles assolint la 6a
posició amb un crono de
6'30".

Cal destacar també la
participació en estos cam
pionats de l'atleta de Beni
carló, Bea Ferrando en salt
d'altura (on va obtindre la .
6a posició) i 330 mt, i
Daniel Anglés de Penísco
la que es va proclamar
campió en llançament de
pes.

TEXT: cbbenicarló
FOTO: gigantesbasket

Marc Gasol: "Pau és una
cosa i jo en sóc una altra.

Ell està fent una cosa molt
bonica i per a mi és un
exemple a seguir. És un
orgull ser el seu germà.
No em suposa cap pres
sió que em comparen amb
ell. Que si sóc millor que
ell quan tenia la meua
edat? He sentit de tot.
Tinc el meu propi estil de
joc jugant a
bàsquef' .altra. Ell està
fent una cosa molt bonica
i per a mi és un exemple a
seguir. És un orgull ser el
seu germà. No em suposa
cap pressió que em com
paren amb ell. Que si sóc
millor que ell quan tenia la
meua edat? He sentit de
tot. Tinc el meu propi estil
de joc jugant a bàsquef'.
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Pàgina 15 laveUdebenicarlo

ixò rutlla
El que jo vaig fer divendres passat no

¡

acuttint a la meua cita setmanal no va ser
més que això, una espanta. Una espanta

ridícula i menyspreable segons l'amo i
que tindrà conseqüències de caire
econòmic que notaré.

TEXT: rodolfoserrano
pacodelcastillo

Curra Ramera, el Faraón
de Camas, va salpebrar
algunes de les seues,
poques, vesprades de glò
ria torera amb estrepitoses
eixides dels cossos taurins
literalment acaçat per rot
llos de paper higiènic de la
marca El elefante i agredit
per una infinitud de coixi
nets. Rafael de Paula, el
gitano de Jerez de la Fron
tera, l'home de les veròni
ques amb els colzes engan
xats als malucs, va ser
acompanyat per la
benemèrita en més d'una
ocasió per negar-se a exe
cutar la sort suprema.
Encara Rafael Gómez, 'El
Gallo', l'inimitable Pasmo
de Triana, va fer famoses
les seues fugides cap a la
grada espaordit per haver
vist el mateix dia de la corri
da un soterrar o per haver
se creuat amb un gat negre.
Fins i tot una figura contem
porània com José Tomàs,
de Galapagar, torero, de
tendències suïcides i revis
colador de l'afició catalana,
va muntar fa un parell
d'anys un gloriós sidral a
las Ventas en prendre la
determinació de deixar
sonar els tres avisos i ser
arrestat, per ordre governa
tiva, per dos membres del
cos nacional de policia.

Són aquests alguns dels
més coneguts exemples

d'allò que en l'argot taurí
s'anomena espanta i, sal
vant totes les distàncies de
l'univers, el que jo vaig fer
divendres passat no acu
dint a la meua cita setma
nal no va ser més que això,
una espanta. Una espanta
ridícula i menyspreable
segons l'amo i que tindrà
conseqüències de caire
econòmic que notaré en el
moment de rebre el conat
de salari que m'arriba d'una
manera irregular cada mes
si fa no fa. Entre això i el
20-J hauré d'anar, com diria
un clàssic, a menjar fenas
sos per les cunetes.

Demanades les discul
pes de rigor, he de manifes
tar obertament que les
informacions de què dispo
so del CD Benicarló no
s'han incrementat des de la
darrera vegada.

El vicepresident Marzal
Caldés va concedir una
vasta entrevista, dilatadís
sima, a Josep Maria Forner,
de Ràdio Ulldecona i veí de
Benicarló. Com és d'espe
rar no vaig tenir ocasió
d'escoltar tan magne docu
ment sonor, ja s'ho pot pen
sar, però he anat espigolant
per ací i per allà sobre tot
allò que es va dir.

De moment sembla clar
que la més flamant incorpo
ració serà la de Raúl Martí
nez, que la temporada pas
sada va defensar amb desi
gual sort la samarreta del
Vinaròs. Serà aquest, sens
dubte, un magnífic reforç

per a la línia atacant ben i
carlanda, dubto molt que
en tota la regional preferent
hi haja un sol davanter amb
les qualitats d'aquest veloç
i hàbil extrem. És la tornada
a casa del fill pròdig des
prés d'haver vist que el
món no és més gran que el
nostre poble. Només un
però, la temporada passa
da Raúl, potser en uns ins
tants de debilitat i deixat dur
per l'eufòria del moment, va
fer unes declaracions tele
visives en què manifestava
que l'afició vinarossenca
era la millor; suposo que la
distància espacial i tempo
ral l'haurà fet reflexionar
sobre tan escandalosa
manifestació. De bon rotllo,
però si no ho dic rebento.

També es van despren
dre de les paraules del
directiu Llorenç que Joaqui
seria el nou davanter centre
de l'equip. És aquesta
també una bona notícia,
només caldrà esperar que
el brau .golejador puga aga
far la forma al més aviat
possible i que no ens passe
com l'anterior vegada que
va estar al CDB que va
començar a demostrar les
seues magnífiques quali
tats després d'un parell de
mesos. Si López Heredia
aconsegueix posar-lo bé,
tindrem una de les davan
teres més trencadores del
campionat.

I no sé què més va dir,
és més , no sé ni si li van
preguntar la gran qüestió, si

tornaria al capdavant de l'e
quip de megafonia. Em
penso que no.

Hom comenta que Gui
lIamón s'ha estimat més
quedar-se a l'Alcalà, que
Masip no ha signat perquè
Alberto Ferrer se l'ha endut
a La Sénia, que és possible
que vinga algun reforç cedit
pel Castelló (quins altres
aquests), que el porter Ivim
ens continuarà tenint amb
l'ai al cor i que, en definitiva
que diria el mestre Palan
ques, això rutlla.

Una última cosa. La ins
tantània que acompanya
aquest escrit no tinc massa
clar que puga aprofitar per
il'iustrar una pàgina de fut
bol. És més, estic segur
que no. Però aquesta és
l'única manera que tinc de
protestar perquè cap dels
reporters gràfics de LA
VEU, ni Jordi Maura ni l'es
pectral Joan Carles Adell,
han tingut el detall de pas
sar-se algun diumenge pel
Municipal de la Carxofa per
tal de retratar alguna imat
ge d'algun partit. Tan mala
ment ha anat la cosa que
les úniques fotos que s'han
vist alguna vegada corres
ponien a un San Pedro
Benicarló de fa Déu sap
quan.



EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Fum de falla

IlQuerits valensians,
me I n va; a Madriz i no

vuelvo méz."

Tanta discus;ó per
decidir quant ha de cobrar

un expresident i resulta que
ja és tradi:ció anar-sern

de ministre a Madrid.

I
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