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. ' .. , ..

SALVEM LA TOSSA: no s'ha fet gens per salvaguardar el paratge éom esta
bleix la llei valenciana de patrimoni cultural 4/1988 del 11 de juny

TEXT: redacció

FOTOS: lIufsagarcia

Després de prendre part en
diverses accions reivindica
tives, la última la participa
ció activa en la marxa blava
i la manifestació contra el
pla hidrológic nacional,
l'Associació Salvem la
Tossa ha anunciat ara
mesures per aconseguir la
protecció definitiva de la
muntanyeta dels especula
dors i projectes faraònics.
Els integrants del moviment
denuncien la passivitat del
govern municipal benicar
lando i la dificultat d'obtin
dre informació sobre el pro
jecte que si li arriba a l'em
presa promotora.

L'associació Salvem la
Tossa ha sol·licitat a la
Conselleria de Cultura que
la muntanya de Benicarló
que rep aquest nom siga
declarada Bé d'Interès Cul-

. tu ral. El moviment conside
ra que a banda dels atrac
tius naturals amb que
compta l'indret, el major

nombre de carrasques de
grans dimensions del terme
municipal per no esmentar
plantes protegides com el
maragalló, el timonet i
altres aromàtiques; la loca
lització de les restes arque
ològiques que allí es tro
ben, fan necessari que
aquest paratge gaudisca
del mateix nivell de protec
ció que el Puig de la Nau.

Segons el president de
l'entitat, Francisco Arnau,
"la Tossa compta amb les
restes d'un poblat ibèric
enmurallat de 4.500
metres quadrats d'exten
sió", i assegura que en eli

. s'han trobat restes dels

segles VI i 11 abans de Crist
i que existeix constància de
l'existència d'una Necròpoli
del segle VI abans de Crist,
una mina de ferro i una
pedrera possiblement ibe
res. Uns aspectes que es
combinen amb altres valors
etnológicos que, segons
l'associació, també es tro
ben a la zona com són les
casetes de volta, construc
cions de pedra seco m mar
ges, cocós o tres forns de
calç. És per aquesta raó
que l'entitat va remetre el
24 de maig de 2002 una
carta als regidors de l'Ajun
tament de Benicarló, adver
tint-los "de l'evident perill

que representava per al
paratge de la Tossa la
construcció d'una macrour
banización/ amb el seu res
pectiu camp de golf. Vuit
mesos després, els mem
bres d'aquesta associació
asseguren que l'ajuntament
de Benicarló "no ha fet
gens per salvaguardar el
paratge com estableix la
llei valenciana de patri
moni cultural 4/1988 del
11 de juny" i fins i tot van
més lluny assegurant que
des del consistori s'està
vulnerant el marc legal.
"L'única alternativa que
ens quedava era iniciar
els tràniits,.per,·a la con
cessió del Bé d'lnterés
Cultural nosaltres matei
xos per a aconseguir que
la Tossa estiga protegida
de les barbaritats que es
pretenen fer i que acaba
rien amb un patrimoni

. únic que volem que esti
ga protegit com és el
Puig de la Nau, tant el
Jaciment com la muntan
ya que ho envolta" expli
cava Susana Piñana.
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Salvem la Tossa encara

NO A LA GUERRA
Demà dissabte hi ha convocat a nivell mundial un acte de pro
testa contra la més que previsible guerra d'Iraq.

Tot el món està contra la guerra, fins i tot aquells que la con
sideren un mal necessari. Sembla senzill, no ? Si ningú vol
guerra, doncs no es fa i prou. Anem molt malament si la Huma
nitat ha de recórrer a sacrificar vides d'innocents, moltes vides
d'innocents, per solucionar els seus problemes.

Qualsevol solució a qualsevol conflicte que haja de passar
per l'ús de la violència és un pas endarrera en l'evolució del
gènere humà. Qualsevol dia tornarem a caminar a quatre gra
pes.

Ho va dir Joan Fuster: "Fan la guerra per ofici, enganyen per
ofici ... és que no són capaços de guanyar-se la vida d'una altra
manera ?"

El món serà un clam, Benicarló també hauria de ser un clam:
NO A LA GUERRA.

"La guerra ens torna una vegada més als temps de les
cavernes"

ELS DE Salvem la Tossa han tornat a deixar amb les vergon
yes a l'aire l'equip de govern. Per un costat, els d'aquesta
popular plataforma cívica es queixen que no es dóna el mateix
tracte a les restes arqueològiques del Puig de la Nau que a les
que hi ha a la Tossa. El regidor de cultura calla o traga, qui sap,
i les "autoritats" locals en matèria d'història ni gosen d'obrir la
boca no siga cas que perden alguna amistat.

Per una altra banda també protesten perquè des de la casa
gran no se'ls facilita la informació sobre els moviments que
s'estan duent a terme per tirar endavant el macroprojecte del
camp de golf. No és aquesta cap novetat, és evident que l'e
quip de govern té les seues prioritats i que hi ha ciutadans de
diferents categories.

El que ja sembla "cachondeo" és el tema de la carta que li
van escriure a l'alcalde fa més d'un any. Amb la impassibilitat
que caracteritza la nostra primera autoritat és possible que la
resposta els arribe... massa tard. No és més que una qüestió
de manca d'urbanitat.

"L'equip de govern de l'ajuntament torna a quedar en
evidència i demostra que viu d'esquena al poble"

Esquerra Unida de Benicarló elegirà
la setmana que ve la llista que pre
sentarà en les pròximes eleccions
municipals. Segons el coordinador
d'aquesta formació a Benicarló, Car
los Yacoub, "s'han esgotat totes les
vies per a unir a les esquerres però
tant el Bloc com el PSPV·PSOE han
preferit acudir en solitari. a le~., ..
urnes". Yacoub assegura que ha
estat per aquesta raó que s'ha retar
dat el procés.

Necrològica
MOR ALFRED AYZA I ROCA
El passat 11 de febrer va morir Alfred Ayza i
Roca, víctima d'una llarga malaltia que va patir
sense que ningú se n'adonés fins a la seua fi.. La
capella ardent, instal'lada a la Mare de Déu
d'Ermitana de Peníscola, va ser visitada per un
gran nombre de persones vingudes de molts llocs
per a retre-li el seu darrer homenatge. El sepeli
es va verificar a l'església de la Mare de Déu del
Socors, que va resultar del tot insuficient per a la
gran quantítat de gent que va voler assistir a la
cerimònia. Entre els presents cal destacar al Molt
Honorable President de la Generalitat
Valenciana, Luis Olivas; la .presidenta de les
Corts Valencianes, Marcela Miró; el Conseller de
Cultura, Manuel Tarancón i l'exconseller de
Cultura, Francesc Camps. La qualitat de. la
representació institucional a l'acte no fa més que
refrenar la importància, tant científica ,com
humana, d'aquest peniscolà universal.
En l'actualitat Alfred Ayza era el secretari de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, on era
respectat per tots els seus components pel seu
tarannà dialogant i conciliador.
La Veu va tindre el gust d'entrevistar-lo amb
motiu d'una xarrada col· loqui que va organitzar
l'lES Joan Coromines, on va deixar palesa la
seua defensa de la terra i la lIengua.. Des
d'aquest setmanari ens afegim al dolor per tan
sentida pèrdua. Descanse en pau.
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Mayor pronostica la victòria
del Bloc a Benicarló

El President del Bloc Nacionalista Valencià, Pere Mayor, va pronosticar dijous de la
setmana passada la consolidació d'aquest partit com a tercera força municipal al
País Valencià i va assegurar que es presentaran unes dos centes llistes en tota la
Comunitat.

TEXT: noemiOmS
---- ::-------
_ FOTO: lluïsagarcia
En aqUe~entit, Major es
va, mostrar convençut, a
mes, de la victòria d'aquesta
força en les pròximes elec
cions municipals de Beni
carló "tindrem l'ajunta
m~n! amb tota seguretat,
gracIes a les noves incor
poracions i el treball que
s'ha realitzat". Per l'altra
banda, el líder nacionalista
~sse.gura qUe "el dubte no
es SI acOnseguirem entrar
en les Corts, que si que ho
farem, sinó la capacitat
amb la qual ho farem".
Segons Mayor, en funció de
la força amb la qual entre
aquest partit es podran tren
car les majories absolutes.

Per un altre costat el
candidat del Bloc per la' cir
cumscripció de Castelló en
les pròximes eleccions
autonòmiques, Vicent Albe
ro, explicava que "molta
gent ha estat fent política
en el PSPV i no trobava un
~loc on projectar les seves
Idees perquè estaven més
p.r~p del valencianisme",
~IXI, va destacar la
Importància de la territoriali
tat en detriment dels ideals
que "cada vegada són
mes semblances". En
aquest sentit , va avançar
que c .om Ja va passar amb
RogelioTena, hi hauran
nove ..s Incorporacions que
podrien traduir-se en un

mínim de sis noves llistes.
La visita del líder del Bloc
Nacionalista Valencià va
constituir el primer acte de
precampanya electoral i es
va concretar en diverses
reunions amb les diferents
associacions de comer
ciants. Precisament, en
referència a aquests col·lec
tius Mayor assenyalava la
necessitat d'apostar per la
conservació del petit comerç
en detriment de les grans
superfícies, ja que són
aquests els que realment
donen vida a la ciutat. Una
aposta que requereix el
suport institucional. En
aquest sentit, el portaveu
nacionalista va assenyalar
que el seu partit sempre ha
actuat en defensa dels petits
comerciants en els àmbits
en els quals ha tingut el sufi-

cient poder i que, de fet,
aquest és un apartat que
tindrà un pes important en el
programa electoral. A més,
Mayor va insistir en la
necessitat de modificar l'es
tatus dels treballadors autò
noms, que, ara per ara,
"constitueixen els pilars
bàsics de l'economia
valenciana", però que, no
obstant això, "el règim
assistencial que se'ls apli
ca és notablement defici
tari". El president del Bloc,
acompanyat pel número un
en la circumscripció de Cas
telló, Vicent Albero, també
es va reunir amb els repre
sentants de la cooperativa
agrícola Sant Isidre.

Durant la seua estada a
Benicarló, Mayor també va
criticar la situació d'enfronta
ments i crispació que està

generant el Partit Popular
amb temes com el Pla
Hidrològic Nacional o el
Tren d'Alta Velocitat, que
"haurien de ser de con
sens". En opinió del líder
nacionalista els temes en
els quals s'hauria de centrar
el debat són el fet que els
valencians aporten el 10%
del Producte Interior Brut i
només reben el 5% en con
trapartida, o perquè aquí es
paguen peatges i no en
altres parts, o per què tenim
els salaris més baixos que a
Madrid o Catalunya,
"aquest diners servirien
per a planificar una recon
versió en l'agricultura,
una inversió en infraes
tructures o la creació de
centres sanitaris que aju
desen a reduir les llistes
d'espera".
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En tan sols dues setmanes s'han efectuat
cinc robatoris en establiments de Benicarló.

El regidor destacava "1'exceHent
resultat" que està donant el pla espe

cial de coordinació

Redorat descarta
l'existència d'una
banda organitzada

GOS DE RAÇA
PERILLOSA

tants com l'Avinguda Cata
lunya o el Mendez Núñez.

Un gos de raça perillosa va
agredir la setmana passada
una xiqueta a Benicarló. Els
fets van ocórrer cap a les 7
de la tarda quan dues
nenes corrien en una zona
de l'extraradi de la ciutat i
un gos en veure-les va
trencar la cadena que li lli
gava i es va abalançar
sobre una d'elles, ferint-fa.

DESPRÉS DE les gelades passades la nostra estimada
i més que coneguda carxofa de Benicarló va quedar
prou tocada en tot el terme. En tot no!, unes poques par
cel'les van resistir aquesta invasió de fred i les seues
carxofes no van ser a ennegrides ni vençudes. Aques
tes parcel'les es situen sota el peu de un petita muntan
ya anomenada La Tossa.

Ja fa molts segles, La Tossa va seduir als nostres
avantpassats els Ibers, els quals es van assentar dalt
d'ella. I la veritat és que no m'estranya. Després va
encandilar als seus propietaris, que fins ara han sabut·
conviure en ella i respectar-la. Per desgràcia, fa poc, va
caure en gràcia a uns empresaris que hi van veure un
lloc on fer un gran negoci per tal de transformar-la en
una macrourbanització i un camp de golf. Però per sort,
també va seduir a un col'lectiu format per propietaris i
amants de "lo nostre", que es donen conte de tot el que
estem a punt de perdre si no es fa res.

Esperem que la màgia que hi ha en aquesta muntan
ya ens done forces per tal de parar aquesta invasió d'ur
banitzacions i especuladors per a que puguem collir car
xofes per molt de temps i gaudir tots d'aquest paratge.
Per que "de La Tossa lo que toca són carxofes, no
clots i pilotes". Segur que si ha pogut guanyar al fred
serà capaç de resistir l'empenta dels urbanitzadors i
interessos diversos que no cal anomenar. SALVEM LA
TOSSA!

Breus
REDUCTORS DE
VELOCITAT
La regidoria de governació
de Benicarló està instal'lant
reductors de velocitat per
tot el nucli urbà. La mesura
s'està portant a terme
especialment en les princi
pals artèries de la ciutat,
carrers d'elevat tràfic com
són el carrer San Francesc,
el carrer Peníscola o el
carrer Alcalà D'altra
banda, també se substitui
ran els réductors que a
hores d'ara es troben dete
riorats en carrers impor-

Ni clots ni pilotes

•••••• • jAurquizu

Carta I

de delictes no són en
absolut residents a Beni
carló, sinó que simple
ment actuen al llarg de la
costa mediterrània de
manera que avui poden
actuar a Alacant i demà a
Lloret de Mar". En aquest
sentit, es té la sospita que
els responsables de la
major part d'aquests roba
toris procedisquen dels paï
sos de l'Est. El regidor de
governació destacava
''l'excel-lent resultat" que
està donant el pla especial
de coordinació entre la poli
cia local i la guàrdia civil, en
aquest tipus de casos que
es va engegar fa quatre
mesos.

Segons Redorat, pròxi
mament es coneixeran les
dades que certifiquen
aquesta eficiència.

TEXT: noemíoms

FOTO: lIulsagarcia

Un atracament frustrat en
un banc, el robatori en un
basar, en un supermercat,
una botiga d'informàtica i
l'últim en una d'electrodo
méstics la matinada de
dijous de la setmana pas
sada. Davant aquest cúmul
de casos, són molts els ciu
tadans que consideren que
una banda organitzada
està operant en la ciutat. A
pesar de tot, el regidor de
governació de l'Ajuntament
de Benicarló, José Antonio
Redorat, descarta que l'o
nada de robatoris que
s'està vivint responga a les
actuacions de cap banda
organitzada i assegura que
"els autors d'aquest tipus
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Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 371.

TEXT: ellector

Independentment de la
importància del tema de la
setmana, que sí que la té,
hom podria pensar que
aquestes dues pàgines
dedicades a les vies de
comunicació que ens
envolten no són més que
un comentari ampliat sobre
¿una roda de premsa?
¿una nota informativa?
¿una intervenció en un ple
de l'Ajuntament? del partit
que té nom d'article que es
ven a les papereries i que
serveix, bàsicament, per
escriure. Una vegada més,
queda ben palesa la sub
missió dels nostres polítics
locals a tot allò que ve de
les altes instàncies políti
ques i que s'ha decidit ben
lluny del nostre poble.
Sense anar més lluny,
només cal veure la carrete
ra de Sant Mateu, que
dóna accés al flamant polí
gon industrial "El Collet".
Mentre els carrers d'aques
ta magna obra són amples,
amb voreres, carrils bici,
passos de vianants, amplis
llocs d'aparcament i ben
il'luminats, el seu accés
deixa a l'alçada del betum
els responsables del seu
plantejament. Fa l'efecte
que s'ha començat la casa

pel terrat, com sempre. La
mateixa cosa passa amb
els vials (per nomenar-los
d'alguna manera) que ens
uneixen amb la veïna
Peníscola. Primer s'havia
de fer el passeig, a veure si
posant-lo a la campanya
electoral deixava bona
cosa de vots. La comunica
ció amb les poblacions veï
nes tenia més problemes
perquè s'havien d'expro
piar finques i això és una
mica més delicat i ens pot
restar alguns vots, deixem
ho per a després de les
eleccions. Si a l'estiu
volem anar a la platja de
Peníscola, millor ens que
dem on estem, perquè
entre els tres quarts d'hora
d'anar, tres quarts de tor
nar i mitja hora buscant
aparcament (si és que en
trobem), se'ns en va tot el
matí dalt del cotxe. A
Peníscola també han
començat la casa per la
teulada. Qualsevol altre
desplaçament des de Beni
carló implica o carreteres
estretes, o carretera gene
ral. I els nostres polítics
ben contents i conformats.
Estic pensat que el còmic
d'aquesta setmana hagués
pogut ser perfectament l'e
ditorial.

Torna a aparéixer l'edito-

rial, encara que no té res a
veure amb el tema de la
setmana. Una altra vegada
ho paga Marcos Marzal.
Aquest xicot vol estar per
tot arreu i no sé si és que
no pot arribar o que va
sobrat. He de reconéixer
que passarà a la història
del nostre poble per la
seua mania persecutòria
cap a la nostra ( que pel
que es veu no és la seua)
llengua.

Es confirma Escuder
com a candidat a l'alcaldia
de Benicarló; Però aquesta
notícia no havia aparegut
la setmana passada? Em
sonava que la confirmació
ja la tenia, però es veu que
va vindre el confirmador a
fer-ho. Es quedarà García
Escribano fora de les llis
tes? És la gran qüestió.

Tretze jardineres a la
plaça de la constitució
espanyola per tal de posar
pegats al gran nyap del
nostre poble i del Pp en
particular. Diuen que el
tretze és el número de la
mala sort. Potser per això
ha estat el número de
macrocossiets comprats.

A mi tampoc no m'agra
den els actes on es repar
teix menjar de bades.
M'estimo més pagar que
suportar colzades, petja-

des i insults dels energú
mens que solen fer cua
perquè és gratis. Però això
sí, quan siga gran vull ser
repartidor de menjar de
bades. El meu ego ho
necessita.

Una pàgina de falles.
Una carxofa per a una
falla. Què hi farem?

Estic seguint la Via de la
Plata com un pelegrí més.
Però quina cara tenen
alguns, que diuen que van
amb bicicleta i derprés
resulta que van amb cotxe.
Jo aniria directament sobre
quatre rodes.

Torna la secció "Els dies
gloriosos". Quina enveja.

Tots volem la pau. A un
xicot que va anar a un mitin
d'Aznar a un poble de la
rodalia de Madrid quasibé
el linxen per dir "No a la
guerra". Clar, va anar a
provocar. Que hi vagen
ells!

L'ESPIFIADA DE
LA SETMANA
De fa massa setmanes. No
pot ser que les úniques
notícies d'esports siguen
les que ens donen els de
futbol que, a més a més,
no ens enterem del resultat
de juvenil.

Que no hi ha més
esports a Benicarló?

,GiJ[0
Auò¡ @

ESTELLE,R IMP;O'RT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriana

Exposició: Avda. Magallanes, 1
Tel: 96447 1708· Benicarló
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La Falla Benicarló
celebra els 30 anys

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

A la primera convocatòria realitzada per aquesta pla~

taforma al Casal Municipal el passat dia 5, es van
unir: Independents, UGT, CCOO, Salvem La Tossa,
Ecologistes en Acció, PSOE-PSPV, Esquerra Unida
L'Entesa i Esquerra Valenciana-L'Entesa.

A la segona convocatòria, dia 7, es van adherir:
Dones Progressistes i OSPAAAL. Es va acordar
insistir en la importància de que aquesta plataforma
s'ha format única i exclusivament per a manifestar de
totes les maneres possible en contra de la guerra
contra l'Iraq.

Creiem fermament que tots a una podem aconse
guir que la guerra s'ature.

Anem a intentar-ho seriosament. Manifestem-nos
per la Pau.

Plataforma Cívica
Contra la Guerra - Benicarló

La Falla Benicarló va homenatjar dis
sabte els seus trenta anys d'història en
l'acte de presentació de càrrecs de l'en
titat per al 2003.

L ~

Falla La Barraca

-I·

banda a la seua successo
ra en el càrrec de fallera
major, Maria Pilar Bayarri
Soriano, qui a ~ seua
vegada la va nomenar
fallera del foc del 2003.
Les mateixes paraules d'a
graïment les van dir la
fallera major infantil sortint
Araceli Montes Gil i Cris
tian León Barberà Com ai
nous representants infan
tils de l'entitat es va pre-;
sentar a la fallera major!
infantil del 2003, Susana'
del Olmo Cerdà.

TEXT: noemíoms

FOTO: lIu'fsagarcia

La interpretació d'un paso
doble per part de la banda
de música Ciutat de Beni
carló es va convertir en el
punt de partida de l'acte de
presentació de la Falla
Barraca Mallols que diu
menge va donar a conèixer
als càrrecs que la repre
sentaran en el 2003. D'a
questa manera, Lorena
Cerdà Moros va imposar la

que respecta als càrrecs
infantils, Alejandra Roda
Colomer va imposar la
banda a la seua successo
ra com a fallera major
infantil. Patricia Ribes Tor
nel, i Manuel Sierra Almar
cha va substituir com pre
sident infantil a Domingo
Roig Marzà En la tercera
dècada de vida de l'entitat,
apadrina la falla Isabel
Pauner Albert. En l'acte de
presentació també hi va
haver lloc per al ball, en
aquest sentit, les ballari
nes del ballet Lupe, vesti
des de sirenes, van donar
el seu últim adéu a la llotja
interpretant una dansa de
comiat de l'emblemàtic
edifici. Precisament, el pas
del temps i l'efímer de les
circumstàncies són aspec
tes que es posaran en
relleu aquest any en el
monument de la Falla
Benicarló, que té com
lema "Passa el temps". Els
ninots són obra de l'artista
Vicente Tornador.

TEXT: noemíoms

FOTO: IIU'fsagarcia

La pionera de les falles a
Benicarló va commemorar
el seu aniversari utilitzant
una espectacular posada
en escena que va conjugar
història amb record i va
aconseguir impressionar
als més nostàlgics.

Un cuidat escenari mos
trava al centre la façana
de la Parròquia de San
Pere, mentre que en els
laterals es podien contem
plar l'antiga llotja de la ciu
tat que va ser derrocada fa
uns mesos i la foto de la
verge del Mar, lloc on més
tard van fer l'ofrena les
falleres i fallers de l'entitat.
En aquest sentit, la falla
que presideix Agustín Iries
López-Sigüenza va pre
sentar la seua Fallera
Major del 2003, Laura
Esteller lbañez qui substi
tueix aquest any a Vanes
sa Vilanova Bellés. Pel
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Preservar les llibertats per
sonals reconegudes en la
Declaració Universal dels
Drets Humans, DUDH -lli
bertat d'expressió, d'accés a
la informació, a la intimi
tat ...-, demana la participa
ció activa de tots els agents
socials. Com ja hem vist en
l'article anterior, països sig
nants de la DUDH, com la
RP de la Xina, amb la
col'laboració de grans corpo
racions de la indústria
informàtica, se salten desca
rada o hipòcritament aques
ta declaració en exercir la
censura i l'espionatge a
lnternet.

Mentre les multinacionals
del sector romanen impassi
bles davant els abusos que
es cometen emprant els
seus productes al temps que
veuen engreixar el compte
de resultats, el moviment del
software lliure ha pres la ini
ciativa. Hacktivismo, "un
grup internacional d'experts
informàtics, treballadors pels
drets humans, advocats i
artistes" -en les seues prò
pies paraules- hereu del
col'lectiu de reputats experts
en seguretat informàtica The
Cuit of the Dead Cow, cDc,
s'està esforçant per impedir
que aplicacions lliures
puguen manipular-se per

retallar les llibertats perso
nals. Els avantatges tècnics i
econòmics que ofereix el
software Iliu re -recordem:
llibertat per usar-lo, modifi
car-lo i redistribuir-Io- el fan
abellidor per emprar-lo,
també, en aquest tipus d'ac-

tivitats.
Pràcticament tots els pro-

grames lliures es distribuei
xen sota les condicions de la
llicència GPL, o alguna de
les seues variants. Aquesta
llicència no prohibeix que es
redistribuesquen versions
que s'han modificat afegint
codi maliciós -portes del
darrere, rutines d'espionat
ge, mecanismes d'escrutini,
troians, virus, cucs, ...- amb
la intenció de provocar
danys al sistema i a la infor
mació que conté, vulnerar la
seguretat, la confidencialitat
o l'autenticitat. Ara bé, com
que el software lliure garan
teix l'accés al codi font del
programa, és molt més fàcil

detectar i eliminar codi mali
ciós i publicar una versió
sana del programa que si es
tracta de software propietari.
En aquest cas, com que lle
vat de l'empresa propietària
ningú té accés al codi font,
es pràcticament impossible
comprovar que no continga
codi maliciós i, encara més,
eliminar-lo. L'usuari, a canvi
dels seus diners, es veu
abocat a confiar cegament
en la seriositat de l'empresa
propietària que, per la seua
banda, d¡;c1ina tota respon
sabilitat mitjançant les inne
gociables clàusules de la
llicència d'ús del producte.

Per impedir l'ús malinten
cionat d'aplicacions lliures,
Hacktivismo proposa una
nova categoria de progra
mes d'ordinador: el software
millorat o enhanced softwa
re. La millora respecte el
software lliure consisteix en
distribuir els programes sota
les condicions de la llicència

Hacktivismo Enhanced Sour
ce Software License Agree
ment, HESSLA -Llicència del
Software Millorat de Hackti
vismo-. La llicència HESSLA
parteix de la GPL i li afegeix
un conjunt de restriccions
que desautoritzen 'Ia utilitza
ció de software millorat en
projectes que atempten con
tra els drets humans. D'a
questa manera, qui use soft
ware millorat en qualsevol
activitat dins del respecte als
drets humans gaudirà de
totes les prestacions que
ofereix el software lliure. I
qui no, siga particular,
empresa o organisme públic,
podrà ser perseguit i con
demnat per les autoritats
corresponents.

Des d'un punt de vista
pràctic, la solució de Hackti
vismo és una mica innocent:
difícilment algú capaç de vio
lar els drets humans s'ho
pensarà dues voltes abans
d'incomplir les condicions
d'una llicència de distribució,
sobretot, si no hi ha un con
trol i una sanció realment
efectius. Des d'una perspec
tiva normativa, proposa une!i\
bases prou sòlides per a quEJI
els organismes encarregat1¡
de vetllar pel compliment de

S'autoritza la còpia i distrit
qualsevol mitjà si es
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CARXOFA
Ben tendra i beneïda per a Sant Gregori (el
de l'Estel del Collet) que després de tants
anys de ser bisbe ara l'han fet papa. Joanvi
Vallés és el nou president de l'Estel.

PANISSOLA ,----,
Una panissola com cal per a la regidora M.

T. Traber que es pensa que tot és pp i del
pp. Si ve un polític que no és dels seus com

Pere Mayor, també se'l pot rebre.
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Les multinacio
nals del sector

romanen impassi
bles davant els
abusos que es

cometen amb els
seus productes

Aquest text que ii-lustra
alguns dels senyals que hi
ha en la zona ajardinada de
la Plaça de la Constitució
diu molt sobre el seu autor.
És evident que qui l'haja
escrit no té una formació lingüística mínima per anar pel món, podríem afirmar sens
dubte, que no superaria cap examen dels que fa qualsevol xiquet o xiqueta de primà
ria. Ara bé, qui haja esta el responsable últim de permetre que es perpetre aquest
atemptat contra la llengua del senyor Aznar o és un soca integral o tant li és al coll
com a l'esquena. Ben clarament: és de burros, de rucs, d'ineptes, permetre que s'ex
pose en públic un cartell com aquest. Però, és clar, què ens podem esperar d'una
administració, corcada d'autoodi lingüístic, que menysprea la seua pròpia llengua
sempre que pot?

la DUDH puguen actuar, si
es decideixen a fer-ho, amb
garanties. AI mateix temps
mostra un mètode senzill
d'aplicar per les empreses
del sector que es vulguen
comprometre en la defensa
de les llibertats: només han
d'incloure en les llicències
d'ús alguna clàusula paregu
da a les dissenyades per
Hacktivismo que permeta
actuar contra qui viole els
drets fonamentals usant els
seus productes.

Amb tot, l'aportació més
important del software millo
rat a la defensa dels drets
humans és la seua pròpia
aparició. Independentment
de l'èxit que arribe a tindre,
posa de manifest un avanç
significatiu en la presa de
consciència social d'un
col·lectiu tan tecnificat i amb
una estereotipada imatge
d'inhumanitat. És d'esperar
que si la comunitat d'usuaris
exigeix fermament el respec
te a les llibertats personals,
la indústria avance en
aquest sentit i que els
governs donen una resposta
contundent. De moment, el
govern xinés ja ho ha fet: ha
prohibit l'accés a la web de
Hacktivismo.

(cI 2003 Josep V Taus
lució d'aquest document complet per
fa de forma literal, es manté aquesta

nota i s'indica l'autor.

LA VEU respecta la llibertat d'expressió. La responsabili
tat de les opinions és de qui signa l'escrit. LA VEU es

reserva el dret d'acurçar els textos que sobrepassen les
20 línies. Els articles hauran d'anar signats amb nom,
adreça i número de DNI, encara que podran aparèixer

amb pseudònim.

Administració. subscripcions i publicitatl
964.82.84.68

DissenyI © COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legall CS- 242-95

ImprimeixI GRÈVOL.
PASSATGE SANT BLAI N. 2I LLUISA GARCIA

:ARLES ADELL

--------------------------------------------------,
I SUSANNA ANGLÉS,
ERÀ, PERE BAUSÀ,
\S, XAVIER BURRIEL,
, CARLES LLUCH,
GREGORIO SEGARRA

._---------.---------------------------------------~

•••••• •• • laVeu

Jlacions dels drets humans i l'autisme Opinió

Carxofa i panissola

¡¡i&.i

f-

.; .. '- ~;

CARXOFA
Ben tendra i beneïda per a Sant Gregori (el
de l'Estel del Collet) que després de tants
anys de ser bisbe ara l'han fet papa. Joanvi
Vallés és el nou president de l'Estel.

PANISSOLA ,----,
Una panissola com cal per a la regidora M.

T. Traber que es pensa que tot és pp i del
pp. Si ve un polític que no és dels seus com

Pere Mayor, també se'l pot rebre.

:;t.ES~

"'i

ns.-
U
c:

'::J
e
Q)

"C
O....,
O

U.

Les multinacio
nals del sector

romanen impassi
bles davant els
abusos que es

cometen amb els
seus productes

Aquest text que ii-lustra
alguns dels senyals que hi
ha en la zona ajardinada de
la Plaça de la Constitució
diu molt sobre el seu autor.
És evident que qui l'haja
escrit no té una formació lingüística mínima per anar pel món, podríem afirmar sens
dubte, que no superaria cap examen dels que fa qualsevol xiquet o xiqueta de primà
ria. Ara bé, qui haja esta el responsable últim de permetre que es perpetre aquest
atemptat contra la llengua del senyor Aznar o és un soca integral o tant li és al coll
com a l'esquena. Ben clarament: és de burros, de rucs, d'ineptes, permetre que s'ex
pose en públic un cartell com aquest. Però, és clar, què ens podem esperar d'una
administració, corcada d'autoodi lingüístic, que menysprea la seua pròpia llengua
sempre que pot?

la DUDH puguen actuar, si
es decideixen a fer-ho, amb
garanties. AI mateix temps
mostra un mètode senzill
d'aplicar per les empreses
del sector que es vulguen
comprometre en la defensa
de les llibertats: només han
d'incloure en les llicències
d'ús alguna clàusula paregu
da a les dissenyades per
Hacktivismo que permeta
actuar contra qui viole els
drets fonamentals usant els
seus productes.

Amb tot, l'aportació més
important del software millo
rat a la defensa dels drets
humans és la seua pròpia
aparició. Independentment
de l'èxit que arribe a tindre,
posa de manifest un avanç
significatiu en la presa de
consciència social d'un
col·lectiu tan tecnificat i amb
una estereotipada imatge
d'inhumanitat. És d'esperar
que si la comunitat d'usuaris
exigeix fermament el respec
te a les llibertats personals,
la indústria avance en
aquest sentit i que els
governs donen una resposta
contundent. De moment, el
govern xinés ja ho ha fet: ha
prohibit l'accés a la web de
Hacktivismo.

(cI 2003 Josep V Taus
lució d'aquest document complet per
fa de forma literal, es manté aquesta

nota i s'indica l'autor.

LA VEU respecta la llibertat d'expressió. La responsabili
tat de les opinions és de qui signa l'escrit. LA VEU es

reserva el dret d'acurçar els textos que sobrepassen les
20 línies. Els articles hauran d'anar signats amb nom,
adreça i número de DNI, encara que podran aparèixer

amb pseudònim.

Administració. subscripcions i publicitatl
964.82.84.68

DissenyI © COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legall CS- 242-95

ImprimeixI GRÈVOL.
PASSATGE SANT BLAI N. 2I LLUISA GARCIA

:ARLES ADELL

--------------------------------------------------,
I SUSANNA ANGLÉS,
ERÀ, PERE BAUSÀ,
\S, XAVIER BURRIEL,
, CARLES LLUCH,
GREGORIO SEGARRA

._---------.---------------------------------------~



-
laveUdebenica o

III

I I
Etapa 6

tapa 6: Monesterio - Fuente de Cantos.

TEXT: tonyofibla
----_. ----

Eixim del poble pel camí
real que és l'antiga calça
da, realment visible en
algun tram. El camí va
entre parets de pedra seca
i torna l'inacabable carras
car, la dehesa. Segons el
plànol que portem, en pas
sar la carretera a Calera
de León hi ha un dolmen
que ens passem. A la
dreta he vist un monticle
sospitós. Quan considero
que és ja segur que ens
l'hem passat li dic a Vicent
que cal recular a buscar
Ia. Deixem les motxilles a
la soca d'una carrasca' i
reculem uns 50 o 100
metres. Efectivament, en
el centre d'aquell monticle
està el dolmen. No és cap
meravella però passant pel
costat cal veure'!. Seguim
el camí, de vegades sen
der, entre els arbres que
alimenten els porcs que
tan bons: pernils donen.
Poc a poc els arbres van
desapareixent fins que el
medi es transforma en
camps de cereals i Fuente
de Cantos al fons, lluny,
encara molt lluny.

Avui fa calor, la calor
que toca"· per aquestes
terres i en aquesta època.
Calor de 42° C a l'ombra
com ens diuen en ser al
poble. Apleguem, suats
com cal, i ens dirigim a l'a
juntament, que està en
obres, i com davant està
l'església i hi ha un bar,
anem a fer les clares
reglamentàries per a hidra
tar-nos. Mentre, sentim les

campanes tocant a morts,
hi ha un enterro. Ens des
suem asseguts al bar que
hi ha a la plaça major
veient com la gent'va als
funerals.

Anem a les dependèn
cies que han habilitat com
ajuntament. Ens envien a
protecció civil on està l'al
berg. Ens atenen molt bé,
ens dutxem, rentem la
roba i anem a dinar a la
Venta del Gata. Tracte
exquisit, bon menjar i
millor preu. A partir d'ací,
de ben segur, tot ens
pareixerà car i roïn.

Després de la migdiada,
lectura de l'etapa de demà
i escriure quatre notes
(són prop de vuit i encara
cau un sol que vade les
pedres) anem al poble a

visitar, sobretot, la casa on
va nàixer Zurbariln. Un
amable municipal ens
porta amb el cotxe de la
policia al museu. Després
de veure la casa, li fem
algunes preguntes. Entre
altres la típica: "¿Real
mente Zurbaran vivió en
esta casa?".

- No. Zurbaran no
vivió en esta casa, pera
nació aquí.

- Y es segura que
nació aquí?

- ¿Sí porque todas la
mujeres venían a parir a
esta casa. Era la materni
dad de la época.

Quedem convençuts.
Després d'aquest profund
raonament és cert que
Zurbaran va nàixer ací.

El municipal ens pre-

gunta d'on som al indicar-li
na nostra procedència ens
diu que té família a Banye
res de Mariola. Jo li dic,
ma mare és d'allí. Ens
explica que molta gent d'a
quells pobles d'Extrema
dura van emigrar a Banye
res.

Després anem a veure
l'església de la Verge de la
Granada. Interessant per
l'arquitectura, pel sòcol i la
pica baptismal.

Per la vesprada venen
dos ciclistes francesos.
Se'n van pel seu compte.

Per sopar ho tenim clar.
Les sobres del pernil i cha
cinas d'ahir i una altra
botelleta de vi. No s'ha fet
malbé. Tot boníssim.

Avui es nota que ha fet
més calor.

-
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ESO i inspiració

Els dies gloriosos

4-1-2003
L1ijo en el llibre Retalls de vellut gris de Vicent Pilllarés i Porcar, un extraordinari conte
realista: "Impotència", en què relata les dificultats que té un jove i tímid professor per
dominar la classe i fer que els seus alumnes se l'escolten. Es nota que Vicent Pallarés
és professor de secundària i sap de què va el tema. No sé si de la LOGSE en traurem
res en clar, però almenys estimula l'activitat literària creativa dels professors.

següent legislatura ells ja
no estaran, això serà un
llast per a l'equip de
govern que arribe alesho
res".

A part dels pressupostos
el ple també va aprovar el
traspàs de la gestió de la
Residència de discapacitats
a l'organisme autònom de
centres socials. Una iniciati
va a la qual van votar en
contra els dos partits de l'o
posició per considerar que
les circumstàncies de fun
cionament del centre no
eren les òptimes per a
donar aquest pas.

josepsanAbdon

arribar-se a complir, pel
que hi ha inversions infla
des".

Des del Bloc Nacionalista
Valencià, el seu portaveu,
Francesc Xavier Rodríguez,
considerava que són uns
pressupostos "repetitius"
que recuperen inversions
que no es van realitzar l'any
passat. D'altra banda, des
del Bloc es va posar espe
cial èmfasi en l'endeuta
ment de l'Ajuntament "sem
bla que al regidor d'hisen
da no li importa excessi
vament que Benicarló
tinga un deute de 6.302
milions d'euros, deuen
pensar que com en la

laveUdebenica

19 - I - 2003
Viatge a Castelló, Els Joglars representen "Ubú President o els últims dies de Pompeia",
una qbra que el propi Boadella presenta com una "sàtira política directa" i "un sar
casme implacable sobre les megalomanies dels nostres dirigents", el dirigent és en
aquest cas Jordi Pujol. L'exercici satíric contra el poder, és un exercici sa, com el propi
Boadella denuncia, la sàtira política gairebé ha desaparegut dels nostres escenaris. Ara
bé, en aquest cas ha errat el tret, des de fa més de vint anys quan es va presentar per
primera v~gada aquest espectacle, sembla que Boadella té una fixació per l'actual Pre
sident de la Generalitat de Catalunya, i els arbres no li deixen veure el- bosc, la megalo
mania és un mal del'que pateixen els poderosos, però sense negar la quota important de
poder que té o ha pogut tenir Pujol al llarg del seu llarg mandat, no és precisament l'ho
me més poderós de l'estat, hi ha persones o institucions absolutament poderoses, que
també tenen orgasmes amb les seues banderes a les que Boadella no ha tocat mai, mal
grat l'inesperat conflicte amb "La Torna" que el va portar a la presó.

L'obsessió malaltissa amb Jordi Pujol, fa que l'espectacle se'n resenteixca, malgrat
alguna situació enginyosa i la bona actuació dels fantàstics actors, domina l'acudit- gro
ller. La crítica al personatge no presenta una possible alternativa progressista sinó que
de vegades dóna la impressió d'estar escoltant una editorial de "La Razón" o del "ABC".
A Castelló a més es reparteix un "Diccioubunario", que pretén explicar als espectadors
de fora de Catalunya alguna de les claus de la realitat catalana on es poden llegir perles
com aquesta: "AVUI: Periódico escrito en catalan y último reducto /iterario, pagado
por el contribuyente para dar trabajo a los talibanes del catalanismo". Pintoresca
definició pròpia d'un obtús habitant de l'altiplà

com són les excavacions
del poblat ibèric, l'amplia
ció i reforma del geriatric,
la revisió del PGOU, la
urbanització de diversos
vials, la pista del velòdrom,
la partida Povet o l'adquisi
ció de terrenys de la mun
tanya de l'EI Puig de la Nau
entre d'altres.
lementar alguna partida".

Pel PSOE, Burguillo
també va recriminar a l'e
quip de govern el fet que
s'estiguen incloent en el
quadre d'inversions sub
vencions que "moltes
vegades no està basada
en compromissos oficials
i que, per tant, podrien no

•••••••••••

TEXT: Redacció

PLe
Pressupost

de 2003

Uns comptes que s'eleven
als 16.480.208,97 euros,
amb un increment sobre
l'any actual del 1'40%,
fent dels pressupostos del
present exercici els mes
elevats de la història en el
consistori benicarlando.
Segons el regidor d'hisen
da, Francisco Pac, els
pressupostos d'aquest
any són fidels als compro
missos adquirits en
aquesta legislatura, així
s'aposta per la congelació
de la pressió fiscal.

D'altra banda, l'edil
assegura que "l'augment
de pressupostos ve
donat per l'increment
del nombre de padrons,
de les subvencions, així
com de l'activitat en la
ciutat". Quant a les des
peses, Pac afirma que
s'ha mantingut "la filoso
fia de la contenció de la
despesa corrent per a
destinar el màxim de
recursos propis al
finançament de les
inversions". En aquest
sentit, les' inversions
ascendeixen als
4.530.887,64 euros. Així,
es preveu destinar parti
des importants a projectes
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el restige (i3)
Els efectes d'una marea negra depenen de la composició del vessament i de l'època de
l'any. El Prestige ha vessat prop de 27000 tones de fuel pesant des d'una distància
variable a la costa - 28 a 130 milles.

TEXT: perebausà

El fuel abocat és ric en
hidrocarburs pesants, poc
volàtils, i que es degraden
o dispersen poc. Els vents
del sud-oest i el corrent
marí ibèric han dut succes
sives marees negres a la
costa gallega i a les costes
cantàbriques peninsulars i
franceses.

En alta mar l'efecte
immediat és la reducció de
llum que entra a l'aigua.
Açò causa una davallada
de la fotosíntesi de les
algues microscòpiques i de
tota la producció biològica
en general, peixos inclo
sos. Les espècies més
sensibles són les que
estan reproduint-se; en el
cas del Prestige, per sort,
no n'hi havia cap. El fuel
pot impregnar les plomes o
el pèl dels mamífers i fer
que morin de fred o intoxi
cades. Segons la Societat
Espanyola d'Ornitologia,
fins el 21 de gener de
2003, s'havien un recollit
unes 13300 aus afectades
pel fuel del Prestige -prop
de 9400 mortes. Aquesta
xifra pot representar un
quinze per cent del total,
unes cent mil aus afecta
des. Fins ara, el Prestige
ha causat la segona marea
negra de l'Atlàntic amb
més aus afectades, des
prés de la de l'Erika. Els
hidrocarburs més pesants
com asfalts i reïnes poden
anar al fons i afectar la vida
marina o bentos.

A les zones costaneres
el efectes de les marees

negres solen ser molt més
greus. Pot recobrir platges i
roques i causar la mar de
crustacis, algues, mol'lus
cos, aus... Si els hidrocar
burs es barregen amb els
sedim~nts d'estuaris, ries o
llacunes, poden haver
efectes a llarg termini per la
bioacumulació d'aquestes
substàncies en diversos
organismes, mitjançant de
la cadena alimentària. Hi
ha més de 425 km. de
costa gallega afectada, una
zona amb una gran produc
ció pesquera i de marisc. El
fuel contaminà indrets de
gran valor mediambiental
com el parc nacional de les
Illes Atlàntiques, format per
les illes Cies, l'illa d'Ons i la
de Salvora. Gràcies a
aquestes illes que pararen
la marea negra, es van
salvar, de moments, les
Ries Baixes.

Per a l'oceanògraf Jean
Michel Cousteau -fill del
Comandant Costeau- la
catàstrofe del Prestige és
molt més dramàtica que la
de la de l'Exxon Valdez
(1989 Alaska) perquè ha
afectat una zona amb
molts més habitants que,
en una part important,
depenen de la mar per a

viure. Costeau avisa que
cal ocupar-se de la degra
dació social que es pro
dueix en la zona de la
marea negra. A la costa
afectada per l'Exxon Val
dez la població autòctona
perdé el seu mode de vida,
augmentà la taxa de divor
cis, el consum de drogues i
alcohol, les malalties men
tals, els delictes, l'abando
nament de la llar per molts
joves...

Les tècniques de lluita
contra les marees negres
han anat canviant. Als
hidrocarburs se'ls ha
intentat cremar, dispersar
amb detergents o altres
productes químics o biode
gradar amb microorganis
mes del medi o transgènics
introduïts, teòricament més
eficients. La combustió o
dispersió amb detergents
té unes conseqüències
molt negatives sobre el
medi. La introducció de
bacteris pot causar dese
quilibris en el medi marí o
poden ser totalment inefi
caços en condicions natu
rals. S'ha emprat també la
tècnica de bioremeiació
que en consisteix en pro
porcionar-li als bacteris
naturals degradadors els
nutrients que necessiten
-nitrats, fosfats i ferro- per
afavorir la seva acció.
Segons investigadors del
CSIC açò pot accelerar la
recuperació dels ecosiste
mes entre tres i cinc vega
des, altres pensen que es
pot afavorir la multiplicació
d'algues microscòpiques
amb conseqüències nega-

tives sobre el medi. Gran
part dels hidrocarburs del
Prestige són asfalts i
aromàtics, difícilment
degradables pels microor
ganismes. Les tècniques
que més consens tenen
són les de recollida mecà
nica, bé en alta mar amb
vaixells succionadors o a la
costa de forma manual. La
neteja de les roques, més
dificultosa pot fer-se amb
solucions biodegradables o
aigua a pressió.

El CSIC ha de presentar
al govern una proposta de
solució definitiva per a les
50.000 tones de fuel que
encara queden al Prestige.
El batiscaf Nautile ha anat
tapant les diverses fractu
res i sembla que actual
ment sols surten 2 tones
diàries però açò és una
solució transitòria. S'ha
parlat de torpedinar el vai
xell i recollir el fuel en la
superfície, recobrir-lo amb
un sarcòfag de formigó o
de pedres i que el fuel en
sortir tapés les escletxes.
No s'han bombat mai
hidrocarburs des de 3600
metres, per a fer-ho caldrà
desenvolupar una tecnolo
gia nova.

Sembla que aquesta
serà la primera opció triada
pel CSIC i si no hi ha èxit,
s'aïllaria les restes del vai
xell amb formigó.

Serà la natura, la ciència
i la tecnologia les que solu
cionaran aquesta desfeta
provocada per una decisió
poc contrastada d'un
ministre que havia d'anar a
caçar.
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TEXT: noemíOmS
Ja no queda res

Contra la guerra

EL MUSSOL creia que ja no hi havia massa coses que li pogueren sorprendre de les
actuacions de l'equip de govern municipal del PP, però després de guaitar les obres que
ens estan obsequiant uns governants estancats en la seua aplanadora majoria, no pot
menys que reconèixer que mai podia imaginar-se que intentarien traure aigua de sota de
les roques amb actuacions totalment forassenyades.

El mussol no ha entès mai la mania que tenen els governats que durant quatre anys
fan ben poc en la seua gestió municipal i a menys de cent dies d'unes noves eleccions,
les d'enguany poden canviar el rumb de la ciutat, perden el cul per fer obres de cara a la
galeria.

El mussol està observant que en un tres i no res el PP ens vol arreglar l'avinguda del
Marqués de Benicarló (encara que en açò porten més de cent dies) no per a guanyar més
espai de passeig sinó per posar un terra nou i unes quantes faroles que il·luminen la zona
comercial del port esportiu, així com un trencament de barreres que a més li farà veure
les estrelles. El mussol també ja va piular una mica sobre les obres realitzades a la plaça

del convent de sant Francesc, fetes a corre-cuita segurament per poder inaugurar-lo,
després de tantes legislatures, ara que hi som damunt de noves eleccions, però que
segueixen la mateixa política municipal de fer perdre places d'aparcament i complicant
l'accés als carrers dels voltants, per no tornar a esmentar els plataners arrencats per a
posar rajoles damunt de formigó.

El mussol ha al·lucinat quan ha vist unes obres a la plaça del Mercat Vell sense cap
necessitat i que han tornat a tancar una altra vegada la circulació rodada pel flamant Rei
En Jaume, i buscant raons per comprendre aquesta actuació als voltants del quiosc de
Muxola només hi pot entreveure una voluntat de fer alguna actuació al centre del poble
de cara a l'opinió públic i així continuar enganyant als ciutadans de que ells hi fan moltes

coses per al bé de Benicarló i d'aquesta manera aconseguir els seus preuats vots al
mes de maig; encara que siga fent malbé el lloc com van fer abans amb la placeta dels
bous, on encara tots esperem el famós punt d'aigua i llum promès pel senyor Manyà fa
uns quants anys, o la plaça de la Constitució, on ara volen amargar les deficiències amb
grans jardineres.

El mussol està convençut que en el fons el PP vol arrasar amb tot el passat anterior a
ells, i més si això té algun color independent o socialista, així com aquest indret era l'úl
tim vestigi de la recent història local calia esborrar-lo per poder dir que en dotze anys ells
han millorat tot els que els altres havien fet malament, tota una lliçó de democràcia i de
bona gestió municipal.

TEXT: redacció zació d'operacions militars
contra Iraq. Aquesta no és,·
l'única acció contrària a la
guerra a Benicarló, ja que
en la recentment creada'
plataforma contra la guerra
es concentrarà aquest dis
sabte a les 13.00 hores al
davat de l'ajuntament per a-'
reivindicar la paralització
del procés bèl·lic.

Govern a respectar la lega
litat internacional impedint

El grup municipal socialista . la promoció d'un atac militar
de Benicarló ha presentar· contra J'lraq. En: la moció,'
una moció perquè es deba- . s'expressa la voluntat d'a
ta en el pròxim ple ordinari .: doptaruna posició favora
de la ciutat. La iniciativa, . ble ,a la pròrroga que
presentada pels regidors sol· licitaran els equips de
Begoña Ayza i Ramón treball a Iraq i desautorit
Compte pretén que l'ajunta- zant l'ús de les bases
ment de Benicarló inste al espanyoles per a la realit-

Representants d'una
trentena d'associacions
de bandes de bombos i
tambors de tota la provín
cia de Castelló van assis
tir dissabte a la presenta
ció del cartell anunciador
de la IV Exaltació Provin
cial del Tambor i el
bombo que tindrà lloc el
pròxim dos de març a
Benicarló. El cartell, ela
borat per un membre de
l'Associació de Bombos i
Tabals de Benicarló que
ha preferit mantenir-se en
"anonimat, mostra el
campanar al fons amb
tres caixes que signifi
quen les tres associa
cions que hi ha a Benicar
ló i un tambor amb una
grandària més important
que significa la província
de Castelló, la qual inclou
a totes les bandes de la
demarcació. Aquesta
serà la primera vegada
que l'esdeveniment arriba
a Benicarló.
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NATACiÓ Club Natació Benicarló

gories, exceptuant els pre
benjamins que nedaren 25
metres. E!s resultats més
destacats dels nedadors
del Club de la nostra Ciutat
han estat:

Per equips el nostre Club
ocupa el segon lloc a molt
poca diferència del líder.

goria cada vegada són més
els acompanyants que des
placen, això fa que les gra
deries presenten un aspec
te magnífic.

Pel que fa referència a la
competició de diumenge 3a
prova de la lliga intercomar
cal, es nedaren 100 metres
braça per a totes les cate-

. l
I

tots, acabant amb els
relleus de 4x50 metres
braça.

Per quart cop els neda
dors del CNB varen obtin
dre uns resultats magnífics,
tant a nivell col.lectiu com
individual, com a conse
qüència del gran paper que
s'està fent en aquesta cate-

TEXT: cnbenicarló

Passat cap de setmana, 1 i
2 de febrer de 2003, els
nedadors i nedadores del
Club Natació Benicarló tin
gueren competició. Dissab
te foren els benjamins els
que es desplaçaren a la
veïna ciutat de Vinaròs per
tal de celebrar la 4a jornada
de la Lliga provincial, men
tre que diumenge tots van
anar fins a Amposta per
celebrar la 3a jornada de la
competició Intercomarcal.

Disssabte van ser un
total de 19 nedadors, 12
masculins i 7 femenins.Es
nedaren quatre proves: 100
metres esquena per als
benjamins de segon any i
50 metres papallona per a

IFUTBOL SAU] , ATLETISME

Empat del Povet Javier Palau, campió
TEXT: povetCOm

Partit molt disputat el de
dissabte al pavelló muni
cipal, en el qual el
Povet.com es va trobar un
gol en contra en el minut
dos, gràcies a una acció
d'estratègia de corner de
l'equip visitant. A partir
d'eixe moment, els de
Benicarló van posar tots
els mitjans per a remuntar
la trobada.

A pesar de crear diver
ses ocasions, no van
aconseguir materialitzar
Ies en gols i l'empat va
vindre per un doble penal.
Tot seguit, una bona juga
dadecornervaserma~

rialitzada per Abel Mací
as, aconseguint el 2-1.
Amb aquest tant, el juga-

dor malaguenyes va TEXT: povetCOm
estrenar com a golejador.
En els següents minuts, Javier Palau, del Club
1'8koda va poder empatar Atletisme Carns Ros va
el partit amb dos dobles guanyar l'Autonòmic de
penals, encara que Juani- Cross en categoria infan
to amb dos grans inter- til. Francisco Ferrer va ser
vencions ho va impedir. El subcampió aleví. L'esde
que no va perdonar des veniment es va celebrar a
dels 10 metres va ser, Crevillent (Alacant). A la
Abel Macías, de nou, fotografoa, veiem un grup
aconseguint el que sem- d'atletes amb Javier
blava un tranquilitzador 3 Palau, campió autonòmic
a 1. Però res més lluny de infantil.
la realitat perquè una
mala segona part del
equip local va propiciar
que els illencs pugueren
igualar el marcador
electrònic.

Els benicarlandos tor
naran a vore's les cares
aquest dissabte amb altre
equip canari, el Carrizos.
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COB I Nova derrota del COB------

Vall d'Uixó, 3 - CD Be 1 icar~ó,
..~

Dissabte passat, fortament pressionat per l'entorn familiar, vaig dur el xiquet a vivir
la emoción del fútbol sala en Benicarló. L'espectacle he de confessar que em va
impactar, no només en la seua vessant esportiva.

TEXT: rodolfoserrano

pacodelcasti Ilo

Més de mil persones a la
grada donant color, emo
cionant-se, animant el com
binat benicarlando... És
clar, la comparació se'm va
fer inevitable i la pena es
apoderar del meu esperit.
Vaig comprovar amb neguit
com alguns dels més exal
tats seguidors del Povet en
altres temps havien estat
incondicionals del COB,
com una bona part dels
membres de la Penya Gol
Blau abans havien lluït la
vistosa bufanda dels Cadu
fos Boys, com hi havia un
ambient "futbolístic" que em
va transportar al vell camp
del Camí la Mar. Quina llàs
tima tot plegat. I jo, auto
compadint-me, pensant
que, com sempre, m'havia
quedat a la banda dels per
dedors. Només em va faltar
que em vaig trobar amb
Eloi Centelles, aguerrit
defensa del Traiguera que,
després de confirmar-me
que baixava totes les set-

manes a veure el Povet, em
va informar que el seu
equip, rival directe nostre
en la lluita contra el des
cens, s'havia reforçat amb
tres noves incorporacions:
un migcampista de La
Jana, un central del Vinaròs
(Albalat) i un altre defensa
del Sant Andreu (un tal
Rubén).

Diumenge es van acabar
de confirmar tots els negres
presagis. El Traiguera va
guanyar l'Almassora per
tres a zero i el Benicarló va
perdre pel mateix resultat al
camp de la Udé Vall d'Uixó.

Tres a zero és un resultat
clar, però tanta diafanitat
pot resultar enganyosa. De
fet els valleros no ens van
marcar el primer fins el
minut setanta-cinc i encara
va ser per un autogol de
Miguel. A partir d'aquest
infortuni, els xicots d'Alias
es van llençar a l'atac i en
el fragor de la lluita va arri
bar el segon i ja fora de
temps el tercer. Per no per
dre el costum, ens van
expulsar un altre jugador
-Miguel novament- i el pro-

per diumenge tornarem a
tindre dificultats per poder
treure onze homes en l'ali
neació inicial.

Em comentava l'altre dia
un membre de la junta ges
tora que si bé és d'una
magnitud considerable el
problema econòmic encara
resulta més penosa la
situació esportiva. No saber
si diumenge hi haurà equip
o no, haver de suportar la
tensió de tindre una planti
lla que sap que tot s'aguan
ta com un castell de cartes
és realment fort.

El proper partit el juguem
a casa contra el Borriana B
i és de vital importància
aconseguir els tres punts.
Possiblement, amb els
darrers reforços, el Traigue
ra quede despenjat (per
dalt) d'aquesta emocionant
lliga que es disputen els sis
darrers classificats i cada
vegada els partits van
esdevenint veritables finals.
Sortosament encara tenim
quatre equips per baix de
nosaltres, però comença a
donar-me tot una mica de
mala espina; el Massama-

grell va empatar contra el
San Jorge, el San Pedro va
guanyar... aquests ens fal
taven ara.

On també sembla que
comencen a aparéixer els
problemes és al juvenil. En
la darrera jornada van ser
derrotats per tres a zero (de
què em sona aquest resul
tat?) pel San Pedro del
Grau de Castelló i fins i tot
he sentit comentaris que
Pepe López no es troba
gens a gust i està disposat
a abandonar l'equip. No és
més que un rumor, però,
com diria el mestre Palan
ques, el rumor es la antesa
la de la noticia.

En fi. que no em puc
queixar. En un poble on les
possibilitats lúdiques són
tan elevades com en el
nostre, una entitat filantrò
pica com el COB no té res a
fer. La competència és
massa gran. La gent, en
general, s'estima més parti
cipar d'altres activitats que
li reporten més alegries
com ser membre d'una falla
o tocar el bombo. No en
sortirem.

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA
......

Sant Blai, 2. 964 475698
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que em vaig trobar amb
Eloi Centelles, aguerrit
defensa del Traiguera que,
després de confirmar-me
que baixava totes les set-

manes a veure el Povet, em
va informar que el seu
equip, rival directe nostre
en la lluita contra el des
cens, s'havia reforçat amb
tres noves incorporacions:
un migcampista de La
Jana, un central del Vinaròs
(Albalat) i un altre defensa
del Sant Andreu (un tal
Rubén).

Diumenge es van acabar
de confirmar tots els negres
presagis. El Traiguera va
guanyar l'Almassora per
tres a zero i el Benicarló va
perdre pel mateix resultat al
camp de la Udé Vall d'Uixó.

Tres a zero és un resultat
clar, però tanta diafanitat
pot resultar enganyosa. De
fet els valleros no ens van
marcar el primer fins el
minut setanta-cinc i encara
va ser per un autogol de
Miguel. A partir d'aquest
infortuni, els xicots d'Alias
es van llençar a l'atac i en
el fragor de la lluita va arri
bar el segon i ja fora de
temps el tercer. Per no per
dre el costum, ens van
expulsar un altre jugador
-Miguel novament- i el pro-

per diumenge tornarem a
tindre dificultats per poder
treure onze homes en l'ali
neació inicial.

Em comentava l'altre dia
un membre de la junta ges
tora que si bé és d'una
magnitud considerable el
problema econòmic encara
resulta més penosa la
situació esportiva. No saber
si diumenge hi haurà equip
o no, haver de suportar la
tensió de tindre una planti
lla que sap que tot s'aguan
ta com un castell de cartes
és realment fort.

El proper partit el juguem
a casa contra el Borriana B
i és de vital importància
aconseguir els tres punts.
Possiblement, amb els
darrers reforços, el Traigue
ra quede despenjat (per
dalt) d'aquesta emocionant
lliga que es disputen els sis
darrers classificats i cada
vegada els partits van
esdevenint veritables finals.
Sortosament encara tenim
quatre equips per baix de
nosaltres, però comença a
donar-me tot una mica de
mala espina; el Massama-

grell va empatar contra el
San Jorge, el San Pedro va
guanyar... aquests ens fal
taven ara.

On també sembla que
comencen a aparéixer els
problemes és al juvenil. En
la darrera jornada van ser
derrotats per tres a zero (de
què em sona aquest resul
tat?) pel San Pedro del
Grau de Castelló i fins i tot
he sentit comentaris que
Pepe López no es troba
gens a gust i està disposat
a abandonar l'equip. No és
més que un rumor, però,
com diria el mestre Palan
ques, el rumor es la antesa
la de la noticia.

En fi. que no em puc
queixar. En un poble on les
possibilitats lúdiques són
tan elevades com en el
nostre, una entitat filantrò
pica com el COB no té res a
fer. La competència és
massa gran. La gent, en
general, s'estima més parti
cipar d'altres activitats que
li reporten més alegries
com ser membre d'una falla
o tocar el bombo. No en
sortirem.
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