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El desenvolupament futur del
Els socialistes qüestionen el futur desenvolupament

TEXT: redacció

FOTOS: lIu'lsagarcia

El futur desenvolupa
ment industrial de Benicarló
està en perill segons s'a
punta des del grup munici
pal socialista, El portaveu
de PSOE, Enric Escuder,
acusa l'equip de govern del
Partit Popular d'haver fet
una mala gestió que, ara
per ara, pot hipotecar els
desitjos de creixement
industrial de la ciutat i de
moltes empreses interessa
des a instal'lar-se a Beni
carló, En aquest sentit,
Escuder responsabilitza la
gestió de l'anterior regidor
d'urbanisme, Juan Antonio
MaM, qui alhora compatibi
litzava el càrrec a l'ajunta
ment amb el d'advocat
d'una empresa a la qual
hauria pogut
aconsellar/permetre la
compra de 90 mil metres
quadrats de sòl "públic" que
es preveia convertir en un
futur en sòl industrial a tra
vés de l'acció del SEPIVA; i
també a l'alcalde de Beni
carló, Jaime Mundo per
permetre aquestes opera
cions.

El punt debatut en el
darrer ple va causar molta
polèmica i és que la corpo
ració, amb els vots favora
bles_dei PP i del BLOC va
decidir que enviaria el cas a
la COPUT perquè fóra
aquesta conselleria la que
decidís si els terrenys són i
han de continuar sent pro
pietat de l'empresa que els
va adquirir o .pel contrari
han de passar ,a mans del
SEPIVA com demana
aquesta per tal de conti
nuar avançant en el desen-

volupament de la tercera
fase del polígon industrial.

La compra per
part d'Azor de
90.000 m2 fa
perillar el futur
desenvolupa
ment industrial
de Benicarló

Segons el lider dels
socialistes benicarlandos,
fa dos anys, després del
desenvolupament de la pri
mera i la segona fase del
polígon industrial a través
de l'actuació del SEPIVA

com a administrador del
desenvolupament, és a dir,
expropiant, urbanitzant i
posant a la venda poste
rior-ment, "els tècnics del
SEPIVA van informar l'ajun
tament que s'havia de pre
parar més sòl industrial per
urbanitzar, ja que només
quedaven 40,000 metres
quadrats, Més tard, a l'a
gost de 2002, la Conselle
ria d'I ndústria presentava
un pla parcial per desenvo
lupar la tercera fase".
Segons Escuder, paral'lela
ment a això, l'empresa
Azor, en aquest cas sota el
nom de CAlGaR S.L, plan
tejava la necessitat de sòl
per poder crèixer; en
aquest sentit, des de les
files socialistes s'apunta la

possibilitat que aprofitant al
pla parcial i "aconsellats pel
seu advocat, Juan Antonio
Maña, en-"flquell moment
regidor d'urbanisme, es
dedicarerï~t a comprar
terren~s", ':i~~ ,

Tot I que en un principi
s'havia mé:llïtingut que si bé
les dos prLt,li1:éres fases eren
de promQció pública les
restants ien ser-ho de
privadél~i1';W;':' obstant, Escu
der recorda que l'article 99
de la LRAU permet a l'ad
ministració autonòmica
"justifi¿à~f' l'interés social,
com -ê'S\t~.àquest el cas,
desenv,~IJ;l~9r la tercera
fase; ~~rò. a tot això, ja hi
havia Ltií~bmpromís verbal
dels personatges locals
amb Azor", Precisament
"només"\'l;ahuncia e) pla la
conselleria, CAlGaR pre
senta un PAl sobre aquella
zona, generant dos proces
sos administratius legals",
aleshores segons es raona
des de les files socialistes,
la Conselleria d'I ndústria
emetria dos informes un en
data de 1'1 d'agost i l'altre
del 5 d'ago;st signats pel
secretari deia conselleria,
Rafael Sanús, en què s'in
formava que aprovat el pla
parcial. se ,suspenia la
potestat per part de l'ajun
tament de donar llicències
de cap tipus, ni a continuar
tràmits, No obstant, aques
tes ordres no han aturat res
i "s'ha vist una vegada més,
com a este Ajuntament es
funciQna amb la política
dels f~ts consumats, l'em
presa ha edificat 20.000
metres de nau, .sense
llicència, a més, d'acord
amb el pla aprovat que està
en vigor, s'està fent en zona
verda".
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polígon divideix la"corporació
industrial de Benicarló

Davant aquesta situació,
Escuder adverteix. que de
no solucionar-s~' aquest
conflicte entre el SEPIVA i
l'ajuntament. per culpa d'a
quests terrenys, Benicarló
podria quedar-se sense sòl
industrial públic, ja que "si
l'ajuntament dóna els
90.000 metres quadrats a
CAIGOR, vol dir que la ciu
tat no té metres quadrats a
la venda i, per tant, totes
les indústries que hi ha en
llista d'espera de sòl indus
trial podrien haver d'espe
rar cinc anys més com a
mínim", i és que aquesta
empresa s'emportaria
quasi bé tot el terreny que
contempla la tercera fase.

Per la seua banda, el
Bloc i el PP, entenen
aquesta qüestió de forma
diferent a la del PSOE. El

portaveu del Bloc Naciona- banisme, José Antonio quena fase a la conselleria
lista Va'lencià, José Luís Redorat, qui advertia que la d'indústria perquè es
Guzman, explicava que "no posició de l'equip de govern desenvolupe. En cas nega
podem fer una expropiació é§ favorqble a l'empresa tiu, el consistori farà tot el
d'uns terrenys que ja té unaatè$ què aquesta. Jirma: ja .possible perç:¡uè puga
empresa adquirits, a causa havia pagat prèviarnent'per desenvolupar-se sòl indus
d'una mala gestió que ve 'Lns:etel'renys que 'de cohti- trial encara qu€),haja de ser
de l'anterior legislatura; nuar el desenvolupa'ment, l'ajuntament el que ho ges-
això seria anar en contra ::de,J'àrea a través del SEPI-' tione". "
dels intffressos d'indústries :VA"podrien ser expropiats; " D'altra banda, el líder
10cals\~EI líder del Bloc a,:"la., voluntat de Azor ha dels social'i~tes benicarlan
BenicarlQ'.. recordava que el ',.e~tat sempre la .d'ampliar, dos acusa'Mañ~ j. ivIundo
que s'havia acordat al ple ,es' tracta d''una empresa dé< d'haver ,"furtat é;l I!ajunta
era "pas~w una informació Benicarló i és una empresa" ment el diàleg de :temes tan
a la Coput, ells seran els ';,que 'ha crescut dia a dia." ',importants com el del polí
que dictaminaran. Però" NQsaltres'sempre estarem gon'indusfr¡al, la responsa
nosaltres el que volem és:al .costat d'aquelles indús-' ' bilitat'si ~Ies relacions amb
que Benicarló tinga sòl per,' teies que vulguel1. desenvo~' 'el SEPIVA es deterioren
a poder instal'lar-se quan-, lup,ar-se, sens~ ,', distl'ng'ir ,està clara, de tot això
tes més empreses millor'i.si::,;·;:entl'e empres~.s d,e prím~ra 'Mundo i els seus socis de
són benicarlandesmolt, i· de segQna';. 'Eh aq'uest· govern en són responsa
millor que puguen aportar sentit, l'eq¡fS!'Lt'rbcilnisme ha 'bíes".
treball i riquesa per a la ciu- '. anunciat qü~)'~juntament,"

tat". En la mateixa línia, es "a instàncies"del PP i del
manifestava el regidor d'ur- Bloc, demanarà una cin-

Més control als ciclomotors
TEXT: nataliasanz

La policia local de Benicarló
ha iniciat una campanya per
a prevenir les infraccions
dels conductors de ciclomo
tors. Entre les faltes que es
perseguiran destaca la circu-

lació sense casc, la conduc
ció inadequada per la ciutat i
es controlarà especialment
l'excés de soroll dels vehi
cles de dues rodes que cir
culen per la població.

Segons explicava el cap
de la policia local, Agustín

Parra, els agents col·laboren que s'estan posant entre
habitualment amb els diver- '. cinc i deu multes diàries per
sos centres educatius de la ,aquest motiu.
ciutat en matèria d~.segure- D'altra banda, la policia
tat vial, per la qual c:Qsa l'ob- local va estrenar el sonóme
jectiu és "reiniciaraquesta· tre la setmana passada mit
coHaboració ja que són jançant controls de soroll
principalment els alumnes" dels ciclomotors. Actual
d'aquests centres 'els que •ment, aquests controls tenen
condueixen cicIQmotors~'., caràcter preventiu, encara

Parra explicaY9i c¡ue en 'que "s'aplicarà tan aviat
molts casos, els conductors' . s'haja aprovat la normativa
"no respecten la normativa. definitiva". En aquest sentit,
perquè desconeixen les Parra lamentava que la llei
repercussions d'anar consentisca que aq\Jests
sense casc", en aquest sen- vehicles surtin de fabrica
tit, el cap de la policia local arribant a entre 80 i 90 deci
recordava que l'any passat bels, ja que encara que és
es van imposar 270,denún- legal, "molesta".
cies per circular sens~ casc i
que aquest any, la' xifra
podria incrementar-se atès
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La marihuana de la controversia

LOCAL
Pàgina 4

TEXT: noemíoms

Més enllà de l'aprovació del
punt referent al pla Espe
cial de delimitació per a la
Constitució de Patrimoni
Públic de Sòl de la UE-3 del
sector Collet, el ple del mes
d'agost va tractar punts
d'interés com ara la deses
timació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial
promoguda per la mercantil
Gurcom B, S.L qui demana
a l'Ajuntament 2 milions
d'euros com pagament
d'honoraris pel projecte
d'ordenació de la zona nord
del litoral benicarlando.

El punt que es va deses
tima amb el vot unànime
dels tres partits de la corpo
ració va tidnre com a testi
monis una àmplia repre
sentació de l'associació de

propietaris de les partides
Riu, Surrac i Aiguaoliva.

Però el més anecdòtic
arribava amb l'apartat de
precs i preguntes, on el
PSOE va acusar a Bloc i
PP de fomentar el consum
de marihuana, al'ludint a la
presència d'una pancarta
en el concert de KikoVene
no en la que es feia esment
d'aquesta herba.

El concert, organitzat per
diversos pubs de la ciutat,
havia rebut la col'laboració
de l'Ajuntament. Segons el
portaveu del Bloc i regidor
de Cultura, José Luís Guz
mim, en la pancarta no s'in
citava al consum de
marihuana sinó que només
apareixia una il· lustració
d'aquesta planta i un mis
satge que deia "més infor
mació i menys hipocre
sia". En aquest sentit, Guz-

mim assegurava: "No con
sumeixo marihuana però
crec que alguns la deu
rien consumir per a tran
quil-litzar-se els nervis"
referint-se al' PSOE i expli
cava que al tractar-se d'una
iniciativa privada d'uns

pubs de Benicarló, era a
ells a qui se'ls deuria dema
nar explicacions, ja que
"l'única cosa que va fer
l'ajuntament va ser
col-laborar econòmica
ment".

La Confraria de Pescadors de Benicarló allarga la vida del peix

TEXT: noemíoms

A Benicarló, la Confraria de
Pescadors està utilitzant
nous sistemes de conser
vació de peix, concreta
ment aplica un procés que
permet perllongar la vida
d'aquest durant deu dies.

Generalment, la vida útil
dels productes frescs és
altament limitada, i en el

cas del peix fresc aquesta
caducitat és més accentua
da. Davant aquesta cir
cumstància, la confraria
aplica des de fa mesos un
sistema de conservació
d'aquest producte que,
sense alterar les seves
característiques naturals
aconsegueix perllongar la
seua conservació fins els
dotze dies posteriors a la

seua captura. A pesar de la
seua transcendència, el
sistema és senzill i, asse
guren, que ja ho aplicaven
els pescadors antigament a
través de gibrells d'aigua
del mar.

Actualment, el procés
s'ha traslladat a la indústria;
i els passos a seguir han
variat. D'aquesta manera,
després de la selecció.
d'espècies, el peix se sub
mergeix en una cuba plena
d'aigua i sal a baixa tempe
ratura, concretament de set
graus sota zero, és en
aquest lloc on se li aplica
un cop de fred durant un
temps inferior als cinc
minuts. Una vegada passat
aquest tràmit, el peix està
llest per a ser distribuït. I,
per tant, en no haver-se-li
afegit cap tipus de conser
vant o substància estranya,

el peix continua sent fresc.
La utilització d'aquesta

fórmula permet, per exem
ple, que els supermercats
no hagen de desfer-se del
peix al cap de dos dies o
que fins i tot els consumi
dors puguen mantenir-lo en
el frigorífic fins un màxim
de dotze dies. La màquina
permet tractar 300 quilos
de peix cada deu minuts,
pel que en plena tempora
da, es calcula que arribaran
a tractar-se entre 6.000 i
10.000 kg. de peix diària
ment.

El procés de conservació
del peix durant tant temps
servirà com experiència
pilot de cara a unes futures
instal'lacions on s'oferirà tot
tipus de tractaments de
peix, així com l'elaboració
de patés.
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No sé per quin estrany des
ficaci intern he estat sem
pre aficionat als bous de
carrer. No, no és que m'a
grade que burxen els
pobres animals amb els
moderns agullons elèctrics,
ni que els estoven el coste
llam sense misericòrdia
amb gaiatos de fusta de
faig, ni molt menys em
sembla emocionant vare
com alguns joves incons
cients posen els seu físic
en perill en un "quiebro" o
una intrèpida retallada. El
fet és que tots els anys a
festes d'agost m'alço abans
de nou i enfilo el camí la
Mar amb un pessigolleig
que no sabria descriure, no
sé, em fa una mica l'efecte
que el cos no respon als
assenyats consells de l'en
teniment ("Però, a tu que
t'han fet les desgraciades
vaques eixes que no pen
sen més que a fugir? Vaja
manera de xaiar-se'n!") i
allà hi vaig a cridar com un
boig quan passa l'espaordit
ramat ("Iei, iei, va, va!"), a
córrer com un criminal
(sempre al darrere dels ani
mals, i sense calibrar el
perill d'una mitja volta ines
perada) i a passejar-me
carrer amunt i carrer avall
("Ja reculen, ojo, que eixe
que torne és lo bou") o
fins i tot a intentar pegar-li
una surra al més babau
dels banyuts. I amb tan

poca substància passo uns
matins d'allò més entretin
guts i absolutament abstret
de tot allò que no siga la
sort de les vaques del sen
yor Cabassa fins que tiren
el coet que anuncia que
s'ha acabat l'entrada. Si
m'ho passaré bé que els
bous són l'única festa que
faig en tota la setmana.

Però en tots els anys que
puntualment acudeixo a
l'esdeveniment taurí mati
nal mai havia vist unes
actuacions tan peculiars
com les d'enguany. El pri
mer dia de bous una infeliç
vaca -que li faltava la cua
segur que per la força d'al
gun valent que es deguera
quedar amb aqueix apèndix
a les mans en una exhibició
de força, habilitat i bestie
sa- es va endarrerir de la
resta del corro. Animalet
anava carrer amunt i carrer
avall tossant tot allò que es
moguera al seu davant.
Amb la indefensió que
suposa un terra asfaJtat,. la
desvalguda bestiola va aca
bar amb tots els genolls
cascats i ensangonats per
les relliscades que va patir
cada vegada que era voltat
per algun hàbil jove.

Quina xala el personal
quan es fotia de morros al
terra. I anaven passant els
minuts i la vaca que no tro
bava el camí del torill. Per
moments el respectable li

perdia el respecte -valga'm
la redundància fàcil- i s'avo
rria, fins que un intrèpid
emulador de l'art de Cúcha
res va trobar la manera d'a
conseguir que la diversió
tornara al cos taurí; va aga
far un contenidor de les
escombraries i el va llençar
redolant al cap de la nostra
vaca.

Déu meu com va enves
tir contra el nyafegós recep
tacle, tan gran va ser el pri
mer cop que en va trencar
la part superior i el va ben
bé abonyegar tot. Quin
riure tots, veritat? Com la
cosa va t~nir èxit, l'acció es
va repetir una i altra vegada
fins arribar al paroxisme
quan hom va vare que la
vaca sagnava pels forats
dels narius ("Mira, nimalet
s'ha fet sang als nassos,
que no en faran un gra
massa ?" deien amb cert to
de plany els més "sensi
bles" de la reunió).
Però ací no es va acabar la
cosa, no. El pastor, deses
perat perqbê"no hi havia
manera de, c;onduir la vaca
fins el torill, va descobrir en
el contenidor la solució als
seus problemes. Decidit
com ell tot sol, va agafar
amb fermesa el bastó amb
la mà dreta i amb l'esquerra
es va subjectar d'una de les
nanses del malmés aboca
dor urbà i, au, de car~ l'ani~

mal. Amb tots els anys que

porto veient bous de carrer
reconec que aquest núme
ro no l'havia vist mai. Havia
sentit a parlar del "manso
humano" (un parell de
temeraris es disfressen gro
tescament i intenten con
duir el bou cap al corro)
però això del "manso con
tenidor" no ho havia vist en
la vida, I la cosa va tindre la
seua eficàcia, de veritat. la
maltractada fera, esglaiada
pel gaiato del pastor i
impressionada per l'estrany
artefacte que subjectava
aquest senyor va pegar a
fugir com una boja en
busca de refugi. Per cert,
que en la primera escome
sa amb tan estrany cabes
tre el pastor va ser ajudat 
no més deu metres, tot siga
dit- per una persona forta
ment i oficialment vinculada
amb les festes (no cal dir
noms, que al cap i a la fi
açò no és més que una
poca lliga, però crida l'aten
ció que qui havia de donar
llum donara fum).

AI matí següent els con
tenidors van ser retirats del
camí la Mar, però encara
vaig tindre ocasió de vare
una nova sort taurina efec
tuada magistralment per un
conegut rodador local amb
un carret de Mercadòna.
Com só~ de divertfts els
bous, a que sí ?

J.S.V.

Cursos de tardor
TEXT: susannaanglés

Molt interessants són les
propostes de cursets fetes
pel GEPEC-grup ecologista
de protecció dels ecosiste
mes catalans-per aquests
presents i pròxims dies.A

banda dels que ens ofereix
APNAl-Ecologistes, en
Acció, aquesta és l'organit
zació ecolog ista ., .'més pro
pera, que ens ajud~:aconèi
xer millor el nostre entorn i a
respectar-lo, Ací tenim les
seues propostes, més pro-

perament vos adreçarem a
les propostes d'APNAl
Ecologistes en Acció de
Vinaròs, De moment aquí va
una proposta des d'aquest
grup, que té la seua seu a
Vinaròs, el dia set d'Octubre
a la carretera de Rossell a

Bel, just a l'Ermita de la
Font de la Salut de Traigue
ra, es farà una rec611ida de
lIaQns-"seh1illas"~ :'pé¡' a ï:oh
feccionar els· ifinerarisde lIa
ons autòtones.
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Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 398.

. TEXT; ellector

Quin embolic més enre
vessat tot això del Gurcom,
el Surrac, l'Ajuntament, els
PAl i la figa sa tia. AI final
de tot allò que fa referència
a l'urbanisme sempre ens
trobem el mateix: diners,
diners i més diners. Quin
fàstic. Ara va i resulta que
demaneha l'Ajuntament
tres-cents vint milions de
les nostres pessetes per un
projecte que es va fer per
què es veu que algú de la
casa gran presumptament
l'havia encOmanat a algú
que es ·veu que només
tenia motius altruistes però
que la pela és la pela i ara
s'ho vol cobrar tot amb. . .
escreix.

Suposo que, com molt
atinadament 'diu l'editorial,
eixe que ens demana tan
pornogràfica quantitat de
diners deu tenir algun tipus
de prova amb la qual justifi
car el presumpte desgavell
amb què s'ha trobat la cor
poració. Ja veurem com
s'acaba tot. De moment, jo
vaig a llançar una de les
meues idees per si de cas li
donaren la raó a qui va fer
el prÇljecte.

Proposo que tots els
sous dels regidors facen
cap a una espècie de caixa,
partida comptable o com es
diga; tenint en compte que
la rapidesa de la justícia és
directament proporcional a
Iq durada d'una presentació
fallera, amb una mica de
sqrtes podria arreplegar
L!na bona quantitat de
dinèrs que no farien tronto
llejar les arques municipals
de manera alarmant en un

hipotètic cas de pèrdua del
judici i obligació de paga
ment de la indemnització.
Naturalment, en l'hipotètic
cas que l'Ajuntament guan
yara als tribunals, se'ls tor
narien els diners als seus
legítims destinataris.
Entenc que seria tot un
detall per la seua part i molt
ben valorat pels ciutadans
de Benicarló entre els quals
tinc la sort de trobar-me.

He buscat desesperada
ment el motiu de la presèn
cia, a la pàgina tres, de la
notícia (?) d'uns gats que
es veu que es poden morir
de gana. Animalets. Però
això dels "gats tancats" té
una sibilina correspondèn
cia amb el tema de la set
mana ("aquí hay gata
encerrada") que no es pot
deixar de comentar. Jo em

"Diògenes per
un costat i

Mundo per l'al
tre. Vol més

coincidències,
senyora Gar

cia? Ja està be
de missatges
subliminals"

resisteixo a pensar que es
tracta d'una simple casuali
tat, i penso que la notícia
va més enllà d'on presump
tament vol anar. Totes dues
notícies fan referència a
lleis autonòmiques, volen
denunciar l'Ajuntament, hi
ha o hi pot haver jutges pel
mig i ambdues parlen de

personatges històrics: Diò
genes per un costat, i
Mundo per l'altre. Vol més
coincidències, senyora
Garcia? Ja està bé de mis
satges subliminals.

Jo tampoc no comprenc
què vol dir això que els pre
sentadors del concert de la
coral es pensaven que
estaven a Salamanca en
lloc de Benicarló. Tothom
sap que "qui natura non
dat, Salamanca non pres
tat". No sé si la cosa anava
per ací, però si no escric la
llatinada, rebento.

Ho sento, ,però ni li he
trobat el fil a això titulat "Els
nostres ecologistes, no
paren". Entre la primera
frase, eixa de les "semi
llas" i això de les aus i el
PHN m'he fet un embolic.
Espero notícies sobre
Peníscola i les barbaritats
que pròximament canvia
ran la seua fisonomia i
ompliran a vessar les but
xaques dels especuladors
de sempre. Pobra Penísco
la!

Llegint Pere Bausà he
recordat els meus temps a
l'Institut quan el professor
de Geografia s'esbelegava
a classe per tal de fer-nos
comprendre això del "fren
te polar" i la seua influèn
cia en les nostres vides. En
aquell moment no li veia la
lliga ni entenia que fóra tan
important. Ara ja ho veig
clar. M'han dit que pels
xalets que es fan al Barran
quet demanen més de cin
quanta milions. Serà el
front p'olar qui farà baixar
dels núvols els preus?

Reconec que a Robes
pierre el temps li va donant

la raó. Ningú no som per
fectes.

Pobre pelegrí! S'ha tro
bat amb els de la romeria.
Resulta que el sant és un
ninot de falla ben lleig (això
és una redundància). A
més a més els romers
resulta que són uns mal
criats. Potser són més rucs
els que van dalt dels ani
mals que les mateixes
atzembles.

No vull comentar res
d'allò que apareix a les
pàgines 11, 12 i 13 perquè
ben segur posaria la pota.
Això sí que és nivell.

Passo del futbol i em
trobo amb una nova secció
anomenada "te'n recor
des" on aniran apareixent
instantànies de la vida de
La Veu. Això sí que és
"mentar la soga en casa del
ahorcado". Una secció de
fotografies! Mire que són
atrevits, senyora Garcia.

L'ESPIFIADA DE LA SET
MANA

No és seua, però és molt
bona. A la crònica sobre el
dinové cicle de concerts de
música clàssica (?) de
Peníscola, el seu director
diu que "és música per a
tots, no massa inteHec
tual".

M'estalviaré el comentari
que em suggereix això de
la "massa", però ben segur
els assistents tornaran a
sentir, un any més, "Les
quatre estacions" de
Vivaldi per la part intel'lec
tual i algun èxit de l'estiu
per la part "no massa".
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TEXT: perebausà

El Consorci de residus de la
Zona I adjudicà la gestió dels
residus urbans el 12 de juliol
de 2003 a la unió temporal
d'empreses (UTE) formada
per Teconma, Azahar i Ecode
co per un període de vint anys.
El seu projecte preveu la ins
tal·lació d'una planta de tracta
ment i un abocador a la partida
de les Argiles a Cervera. Els
membres del consorci, alcal
des de la comarca, ho eren en
funcions perquè ja s'havien
realitzat les eleccions però els
nous consistoris no s'havien
constituït encara.

Crida l'atenció la pressa del
consorci en funcions quan, de
les 18 zones de gestió en les
que s'ha dividit el País Valen
cià, sols quatre tenen el seu
pla zonal aprovat i només una,
la nostra, ha adjudicat ja la
gestió. El nou alcalde de Cer
vera ha anunciat que dene
garà les peticions de llicències
d'obres que es presenten.
Assenyalà que no s'oposen a
que la planta vagi a Cervera,
però si a aquesta zona en con
cret. Els representants socia
listes del consorci presentaran
en setembre un recurs conten
ciós-administratiu contra l'adju
dicació a la UTE esmentada.
Sembla que s'està entrant en
un bloqueig com ja va passar
a meitat de la dècada dels
noranta. També, aleshores, es
pretenia instaHar un abocador
a les Argiles. La necessitat
d'un nou sistema de gestió
integrada dels residus per
aquestes terres és una neces
sitat evident -crema de resi
dus, contaminació d'aqüí
fers...- i· responsabilitzar als
cerverins per la seva negativa
és totalment injust. Cal tenir
una visió ampla de l'afer amb
una certa perspectiva històri
ca, C0m pretenem donar en
aquesta ~rie d'articles.

La llei valenciana de resi-

dus 10/2000 defineix com resi
du "qualsevol substància o
objecte que pertany a algu
na categoria fixada en
aquesta llei, de la qual el seu
posseïdor es desprengui o
tingui intenció o obligació
de desprendre's". Les emis
sions gasoses i d'efluents
líquids són regulats per altres

normatives. Els residus sòlids
es divideixen, segons les
seves característiques, en
inerts com els enderrocs -són
estables i no es transformen
amb el temps-, urbans o assi
milables - domiciliaris, comer
cials, neteja dels carrers...- i
residus especials amb una
gestió diferenciada com els
residus tòxics o perillosos,
ràdiaoactius o els biosanitaris.
Alguns tenen normativa espe
cífica.

Als ecosistemes naturals,
els organismes constitueixen
xarxes alimentàries. Els pro
ductors, vegetals i bacteris
fotosintètics, transformen la
llum i substàncies inorgàni
ques -biòxid de carboni, l'aigua
i sals minerals-, en biomassa o
matèria orgànica. Aquesta és
menjada pels herbívors i
aquests pels camívors. Quan
els diversos éssers moren, els
descomponedors transformen

la biomassa morta en calor i
en matèria inorgànica que pot
ser emprada pels productors.
La matèria morta és reciclada i
no hi ha residus. El transport
dels materials és fonamental
ment vertical -pensem en la
saba d'un arbre- als produc
tors, i els moviments horitzon
tals dels animals sovint són

aleatoris, aspecte que contri
bueix aL¡niformitzar els seus
efectes. Hi ha excepcions com
les illes oceàniques on s'ajun
ten moltes aus marines i s'acu
mule~.gran quantitats d'excre
ments (guano), els bancs de
mol·luscos amb les restes de
closques, o els esculls de
corall.

Els ecosistemes urbans
tenen· una gran densitat de
persones amb un alt consum
d'energia i materials (elements
de construçqló, objectes, ali
ments...). E§ produeixen molts
residus en un espai menut i
s'empren substàncies noves
de síntesi, com els plàstics,
que no poden ser transforma
des pels descomponedors
naturals. L'acumulació de resi
dus crea greus problemes a la
ciutat que, sovint, s'han resolt
enduent-se'ls al medi rural o
natural. Així es completa la
doble explotació de la ciutat al

camp: li treu recursos i pobla
ció i li envia residus.

Fin~ a meitat del segle XX,
els pobles de la comarca eren,
sobretot, agrícoles i pesquers.
La composició dels residus
urbans era bàsicament orgà
nics que, juntament amb els
excrements d'animals i perso
nes, eren utilitzar per adobar
els camps. Centrant-nos a
Benicarló, desprès de la gue
rra civil començà la recollida
municipal dels residus pel "tio
basurero" que passava dues
vegades per setmana amb el
seu carro. Aquest home tenia
un corral de porcs que alimen
tava amb els residus recollits.
Els excrements dels porcs,
barrejats, amb els residus eren
venuts als llauradors. Cap els
anys seixanta, s'encarregava
un altra persona que amb un
camionet, recollia els residus i
els dipositava a una finca a la
mar Xica, amb la intenció de
vendre'ls. Però el negoci no
fou rendible perquè els residus
contenien cada cop més plàs
tics, papers o vidre, i l'adob no
era de qualitat. Segons diver
sos informes de l'administració
valenciana, la quantitat de
residus produïts per un habi
tant i dia d'aquestes terres ha
anat pujant de forma clara: 0,5
kg a 1986, 1 kg a 1997 i1;6 kg
a 2002; en setze anys, s'ha tri
plicat la producció de residus
per habitant i dia.

L'augment de població, la
urbanització, el pas d'una eco
nomia agrària a un altra indus
trial i de serveis ha provocat
aquest increment i canvi de les
característiques dels residus al

. Maestrat. El pas de les boti
gues tradicionals als super
mercats, i ara a les grans
superfícies, farà que la qUqnti
tat de residus augmenti més
encara.

."
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Josep M. San .Abdón

Als anys seixanta
començàvem a sortir deia
misèria, les il·lusions de' la
gent encara eren senzilles,
comprar-se un frigorífic,
una rentadora -o una telev'i
sió. En aquest cóntext naix
l'any 1964 el programa de
TVE "Reina por un dTa", en
què la· dona elegida per
regnar per un dia, podia
acon'seguirel seu somni:
tenir una televisió, un frigo
rífic, tornar a veure un fami
liar a .qui feia anys que no
veia; o simplement poder
veure· el mar per primera
vegada:

El programa tenia up
,marcat to sentimental,i és

,/

que el guionista en sabia
bona cosa de tocar la fibra
'sensible de la gent, ja que
es tractava de Antonio
Losada, .expert autor de
ràdi(}.-.novêl-Ies, . que es
seguien amb major interès
que "El cor de la ciutat".
"Reina por un dia" contava
amb dòs presentadors que
en aquells temps eren unes

autèntiques figures mediàti
ques, José Luis Barcelo
na i Mario Cabré. El primer
tenia pinta de bon xic, era el
gendre que totes les mares
eren volgut tindre, una

. mena Ma Pau Huguet en
versió masculina; tot i que
almenys mentre va estar en
primèra !'ínia de popularitat.
mai no es va casar, escrivia
poesia i fins i tot va arribçar a
gravar"un disc, anys a venir
presentaria un' programa
musical de sobretaula on
actua\Íen els grups de

moda, juntament amb Mary
Francis, esdevinguda. amb
el temps Paca Gabaldón.
Mario Cabré era la imatge
oposada, responia al, proto
tipus del Don Juan espan
yol, de "Tenado provincia
nd' l'era qualificat Clarin,
com a l'Àlvaro Mesia de La
Regenta. El Don Juan
Tenorio de Zorrilla, el va
poder representar als esce
haris, car va fer d'actor.
També va ser torero, en
una ocasió el va agafar el
bou, i Cayetano Ordóñez
amb qui compartia cartell li
va dir «¡Maria, vamos·a
ponemos dè pie pronto.
Que ningún Tenorio se ha
"rajao" », i es va alçar i va
seguir torejant. També va
intervenir en algunes
pel'lícules corn actor, als
anys cinquanta rodava a
Tossa de Mar, "Pandora yel
holandés errante", que pro
tagonitzava Ava Gardner,
amb la qual es conta que va
tindre una tòrrida relació,
fins er punt que el seu nuvi
de l'època Frank Sinatra
volia venir d'Amèrica a ficar

ordre, però aquesta relació
explicada per l'actriu en les
sèues memòries resulta

.realment patètica.
Mario Cabré va passar

els darrers anys de la seúa
vida, molt prop de casa
nostra, internat al desapa
regut Centre de Termansme
de Benicàssim. Uoc on jo
vaig parlar per darrera
vegada amb gran poeta
valencià Vicent Andrés
Estellés, qui aquell dia
estava de bon humor rem
va dir «En temps de Fran
co em feien estirar el braç ¡
ara em fan estirar la
cama».

"ocupacl turística d'agost va arribar ai 95%
Les dades facilitades per l'Oficina
Tourist Info de Benicarló confirmen
que l'ocupació turística durant el mes'
d'agost va superar el 95 %. .

En aquest sentit, l'oficina ha rebut
una mitjana de 167 persones per dia, .
mentre que el punt d'i,nformació de l,a

.platja del Morrongo ha rebut una mit
jana de 38 persones diàries.

L'ocupació dels hotels de tres
estrelles s'ha xifrat en un 96 %, men
tre que l'ocupació en hotels de dues
e~tn3l1es ha arribat a el 85 %. Així

.mateix, en l'apartat de campings, ra

mitjana d'ocupació ha estat del 83%.
D'altra banda, el 38 % de les con

sultes provenen de turisme nacional,
la resta de percentatge s'aplica a
turisme internacional.

r
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Editorial ••••••••••••••
Monopoli industrial

Després de veure com
es va desenvolupant tot
al govern del nostre ajun
tament, sorprenen
poques coses. El Ple del
mes passat ha estat un
nou avanç en allò que
representa l'entente cor
díale entre el PP i el Bloc.

El cas que ens ocupa
és més que preocupant,
la compra per part d'una
empresa local d'una part
importantíssima dels
terrenys del que hauria
de ser la tercera fase del
polígon industrial i la sor
tida del SEPIVA d'aques-

ta tercera fase sembla
una aposta arriscada de
proporcions diffcils de
preveure.

El pacte PP-Bloc ha
propiciat que una part
important del poc
terreny industrial que hi
ha a Benicarló estiga,
ara, en mans d'una única
empresa -això d'entrada
no se sap si és bo o
dolent- però el que sem
bla cert és que el SEPI
VA s'ha retirat definitiva
ment del desenvolupa
ment industrial d'aquest
polígon -i això sí que és

segur que és dolent.
Sembla ser que s'acusa
l'ajuntament dihaver
assumit el fet consumat
de la compra de 90.000
m2 amb l'inici de cons
trucció -sense llicència,
segons indica el porta
veu del PSOE- de diver
ses naus industrials en
aquests terrenys.

Si l'inici de la construc
ció ha estat així, sense
llicència, la preocupació
sen's torna doble, per
una part voldrà dir que
els mecanismes de con
trol d'obres iHegals no

funciona al nostre ajunta
ment i, per l'altra, que
qualsevol pot contem
plar, en terrenys que
haurien de ser públics,
una compra que limitarà,
probablement, l'ús del
sòl industrial en el nostre
terme. Resulta preocu
pant que es puga pensar
que s'està hipotecant el
futur d'unq. gran part del
teixit industrial benicar
lando per aquesta mena
de monopoli industrial

r¡Jf<'3<"

~'-

CARXOFA: després d'haver rebut la
panissola per no haver fet la feina, ara
quan les palmeres del carril bici de l'a
vinguda Papa Luna ja estan aclarides i

es pot circular, .és de lògica que li donem una
bona carxofeta amb un bon rajolí d'oli al regidor
Ferrer. Esperem que continue així.

PANISSOLA: el nostre estimat
col'laborador esporàdic, Gozalbo, ens
va deixar asseguts a la cadira en el
sopar que va celebrar La Veu la passa
da setmana. Comptàvem amb la seua presència
i abans de cqmençar a sopar el localitzem a
Màlaga. Eixes coses no es fan. No es pot deixar
plantada la claca.
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La Via de la Plata
Etapa 32

TEXT: tonyofibla
-'-----

A les quatre i mitja
alguns de la romeria ja
mouen. Alies cinc s'alça la
gran massa i a les sis estan
tots fora. Pel que es veu
s'han deixat els matalassos
per terra -per a no molestar
els que dormíem- per supo
sat. I pel mateix motiu es
deixen l'alberg fet un
desastre. Toda por Santia
go! Una colla de malcriats!

Nosaltres sortim a les set
i mitja, el dia està núvol i
boirós. Anem per una pista
entre la típica vegetació. La
portem des de que vam
aplegar a Robledo. AI poc
temps de marxa comença a
ploure un poc. Es posem
els impermeables. El camí
surt a la carretera i al poc
temps estem al Monestir
d'Oseira. Aquest monestir
que té restes del XII i faça
na barroca fou abandonat
després de la Desamortit
zació de Mendizaval i ocu
pat per l'ordre del Císter en
els any vint del segle XX.
Ara és restaurat pel 'propis
frares. No el podem visitar
ja que encara no és hora de
visita però des del carrer
sentim com canten els fra
res. Ha parat de ploure.

Deixem el monestir i
tenim una forta pujada per
un sender preciós mentre
sèritim la campana del con
vent que sembla que toca a
morts. Un toc cada trenta o
quaranta segons. La cam
pana ressona per tota la
vall.

Quan s'acaba la costa

torna a ploure: un aigua
fina però constant.

Sobre les 11 :30 ja estem
a Castro. A les piscines han
fet un alberg restaurant. Si
ho pots, o vols, pagar tens

~'Després de
dinat-a Castro

fem una migdia
da de dues

hores perquè no
hi ha res que fer
ni res que visi

tar"

llit amb llençols (9 -:f:) i menú
de 7 -:f:, sinó els vestuaris de
les piscines. Ni ens ho

gasta un duro. Cosa curio
sa, els dos són del mateix
signe polític.

Em trobo un llibre de
topònims i busco Berrocal:
lloc pedregós, de penyes;
Hiniesta: ginesta.

Dies abans, molts, vam
comentar que volia dir
berrocal, berroqueño.
Pensàvem que feia referèn
cia a algun arbre.

Han vingut dues pelegri
nes però s'han quedat al
vestuaris. Pel que es veu
estan desfetes, sobretot
una que ja no ha sortit per a
res. Nosaltres pensem si
són monges amb tanta aus
teritat.

No para de ploure, en
uns moments més fort, en
altres, més fluix, però no
para. Tot i això anem a

plantegem: al llit. pegar una volteta pel
Després de dinar fem poblet, tirem unes postals a

una migdiada de dues la bústia i anem a fer una
hores. No hi ha res que fer cervesa al bar per matar el
ni res que visitar. Podríem temps. Encara no és hora
anar a visitar una capella però com no sabem què fer
romànica que hi ha a 3 Km ens en anem a sopar al
però està plovent. El poble mateix alberg. Com que
es molt petit, el que passa encara és prompte i està
és que com està a la vora plovent parlem una estona
de la carretera general hi amb l'encarregada de l'al
ha dos bars amés del de berg i vora les deu de la nit,
les piscines on estem paguem i a dormir.
nosaltres. Dels dels burros... , res

Després anem a la sala de res. Sembla que ja
d'estar de l'alberg i ha un . estan a Santiago. Ha carre
munt de llibres, tl')ol,ts d'ells. gat els matxos i carros als
en gallec, i ens posem a' camions i amb autobusos
fullejar-los. Es veu que .la se n'han anat a veure al
Xunta es gasta molts diners sant patró. Quina colla de
en literatura gallega i no malcriats! No han pegat ni
com el nostre govern valen- una passa.
cià que no és que no es
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••••••••••••••••• Llibertat digital

Informàtica a l'escola: Software Lliure a les escoles (i 6)

realment destacable sobre la
penetració del softwarè lii'urs
en el sistema educatiu és
l'interés que algunes admi
nistracions públiques estan'
demostrant. A l'Estat hi tro
bem el projecte LinEx (6)
-l'aposta extremenya per la
construcció de la Societat de
la Informació- que s'ha con
vertit en referent mundial.

A Extremadura l'estan
seguint Andalusia amb Gua
daLinex, l'Aragò ambAugus
tux, i Astúries i Cantàbria
s'ho estan estudiant. AI País
Valencià, si hem de fer cas a
les declaracions del conse
ller de Cultura i Educació,
Esteban Gonzalez Pons
-com encertadament assen
yala el lector/escriptor de 'Ia
Senyora Garcia-, desmar
cant-se de la línia del minis
tre de Ciència i Tecnologia,
Josep Piqué, també s'intro
duirà el software lliure en el
sistema educatiu.

La comunitat de desenvo
lupadors de software lliure,
amb la seua concepCió
social de la tecnologia;' .ens
ofereix els arreus per .c'òns~
trulr des de les escoles un~'
societat més lliure i inclusiva'
Ara els correspon als podé~s;
públics aprofitar l'oportUnitat."
La pilota està a la nostra teu
lada.
(e) 2003 Josep V Taus
Gvtaus@hotpop.com) S'au
toritza la còpia i distribució
d'aquest document complet
per qualsevol miljà si es fa
de forma literal, es manté
aquesta nota i s'indica l'au
tor.

gria, Austràlia o Grècia.
Afortunadament 'éis

esforços han començant· h'a
coordinar-se al voltant de
projectes com SchoolForge
(3) i Open Source Schools
(4) on les les escoles interes
sades en l'ús del software
lliure hi poden trobar una
bona quantitat de recursos
que els poden ajudar a
implantar el software lliure en
les aules. Aquestes escoles
també podem descarregar
se d'Internet centenars d'a
plicacions lliures educatives
en les webs de Freeduc,
Debian Junior Project, Linux
for kids, BlueEdu o KDEdu
tainmerit, així com una
recent distribució del sistema
operatiu GNU/Linux anome
nada Pequelin dedicada als
xiquets, jòvens i l'educació
que manté el Grup d'Usuaris
de Linux d'Alacant (GULA). I
encara que moltes no estan
en la nostra llengua, com
que són lliures, no hi ha res
que ens .impedesca traduir
Ies.

Una mostra més de l'ac
ceptació del software lliure
en les escoles és l'èxit de
projectes com K12-Linux (5)
-quelcom així com Linux per
a xiquets de 12 anys-o En la
seua web es poden trobar
les aplicacions i la documen
tació necessàries per poder
preparar un servidor econò
mic amb GNU/Linux capaç
de transformar ordinadors
vells o nous de menys de
200 euros; en ordinadors
perfectament . aprofitables
pels alumnes.

Però si hi ha un indicador

entorn on valors com la coo
peració i la llibertat estan
sempre presents. A més a
més, la desaparició dels
costs d'adquisició i actualit
zació de llicències, la facilitat
d'administració de sistemes
construïts amb software lliu
re i la flexibilitat i adaptabilitat
d'aquest tipus de programes
juguen a favor dels respon
sables de garantir la univer
salització de l'educació en
noves tecnologies.

Han sigut raons com
aquestes les que han impul
sat la implantació del softwa~
re lliure en les escoles de
països desenvolupats i de
països en vies de desenvo
lupament. Moltes d'aquestes
iniciatives s'han dut a terme
aïlladament, sense l'auspici i
direcció de cap organització
encarregada de dirigir-les,
avaluar-les ni comptabilitzar
Ies. Açò ha deixat lnternet
com única font d'informació
distribuïda i inconnexa per
determinar la quantitat de
centres escolars que utilitzen
software lIiure,i si ho fan amb
finalitat administrativa o
pedagògica. Aixi, segons un
registre no oficial que es pot
consultar a la web del Pro
jecte GNU (1) al voltant de
140 escoles de França i Ità
lia i 30 d'Alemanya utilitzen
software lliure. En la web del
projecte Simple End User
Linux (2) hi ha un recull de
110 casos d'estudi realitzats
a llocs tan diver~os com
írídia, Equador, Sudàfrica,
Canada, EUA, Gran Bretan
ya, Mèxic, Bèlgica, Colòm
bia, Noruega, Pakistan, Hon-

TEXT: josep v. taus

En aquesta sèrie d'articles
dedicada a l'ensenyament
de noves tecnologies com a
pas imprescindible per
modelar una Societat de la
Informació lliure i sense
exclusions, hem analitzat un
dels elements clau del pro
cés: el software.

Per la pròpia naturalesa
del software han sorgit dues
maneres divergents d'afron
tar el repte de l'alfabetització
digital: la majoritàriament
establerta que utilitzasoftwa
re propietari -principalment
de la multinacional de Red
mond, Microsoft- i l'alternati
va emergent basada en l'a
profitament del software lliu
re -amb GNUlLinux com a
màxim exponent-o
Hem parlat de cóm el soft
ware propietari, útil per a l'a
prenentatge dels rudiments
tècnics de la informàtica,
deixa el sistema educatiu
captiu de les decisions unila
terals i interessades dels
propietaris del software
-que, recordem, no som
nosaltres- i transforma les
escoles en vivers de consu
midors en potència de pro
ductes d'un monopoli. I tot
això, a canvi d'una suculenta
quantitat de diners públícs.

Hem vist també com el
software lliure, que podem
obtindre gratuïtament i utilit
zar sense restriccions, pot
usar-se en els centres edu
catius per ensenyar des dels
aspectes més elementals de
la informàtica fins els con
ceptes més sofisticats men
tre l'alumne aprén en un

Enllaços ....
1. http://www.gnu.org/edLication/educatiori.ca.html- GNU i l'educació.
2. http://casestudy.seul.or'g - Casos d'utilització de Linux a les escoles a nivell internacional.
3. http://wwwschoolforge.net - Informació pràctica per implantar software lliure a l'escola.
4. http://www.opensourceschools.org - Recursos lliures per a les escoles.
5. http://wwwk12Iinux.org - Recursos informàtics perèonstruir aules de formació amb pocs recursos econòmics.
6. http://wwwlinex.org - La Societat de la Informaci6 extremenya construint-se amb software lliure. .
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JOVENTUTS MU'SICALS

CULTURA'
Pàgina 12

El proper 15 de setembre
finalitza el termini d'inscrip
ció del V Concurs de Músi
ca de Cambra "Ciutat de
Vinaròs", organitzat per
Joventuts MusIcals ~', de
Vinaròs, El concurs se cele
brarà del 31 d'octllbre'al 2
de novembre a' ;,l'Auditori
Municipal Ayguals de Izco.

Joventuts Musicals de
Vinaròs forma Ypart de la
Confederació 'd'Associa
cions Locals autònomes,
repartides per. tot el, país,
que estructurel'l Joventuts
Musicals d'Espanya (JME),
creada l'any" '1952, AI
mateix temps,JME forma
part de 'la red d'associa
cions que constitueix Jeu
nesses Musicales Interna-

tionales (JMI), amb seu a
Brussel'les, que agrupa 55
països repartits per tot el
món, Jeunesses Musicales
fou creada pel pedagog
belga Marcel Cuvelier,

La seua intenció fou
aportar una visió musical a
la iniciativa bàsica de les
Nacions Unides de crear un
organisme internacional de
"cooperació inteHectual" ,
al qual s'afegiren els con
ceptes de Cultura i Educa
ció,

Aquesta associació
multicultural' (JMI). té com a
objectius principals la parti
cipació musical activa a tots
els nivells, la creació d'un
camp d'acció mundial per a
intercanvi d'intèïprets,

experts, pedagogs, anima
dors, repertoris, documen
tació i.informació, la coope
ració internacional amplia
da a través de la UNESCO
i l'estudi de totes les cultu
res i disciplines musicals,

Per la seua banda, JME
organitza el Concurs Per
manent de Joves Intèrprets,
que cada any es duu a
terme en una associació
local diferent. Les discipli
nes que abarca són, agru
pades de la següent mane
ra: piano, acordió, clavecí i
orgue; corda, guitarra i ins
truments de corda punteja
da; vent-madera, vent
metall i percussió; cant,
conjunts instrumentals i/o
vocals de c<,!mbra i arpa,

També organitza campus
de música de gran prestigi i
per a totes les disciplines
(des de la música clàssica
al rock o al folklore), con
certs, congressos",

D'aquesta manera, ens
trobem davant d'una orga
nització que proporciona
als joves músics allò que,
més necessiten: tocar,
aprendre a estar en l'esce
nari, donar-se a conèixer i
obrir-se portes, tant a nivell
nacional com internacional.

Olga Lluch Pio

Domingo c~ntent del desenvolupament de les festes

... TEXT: noemioms

Balahç més que positiu el
que es, fa des de la regido
ria de govemació del trans
curs de les festes patronals
de Beniearló, El responsa
ble d'aquesta àrea, Marceli
no Domingo, explicava que
les últimes celebracions
han estat les menys pro
blemàtiques dels últims

anys, quant a denúncies,
detencions i incidents diver
sos, En. aquest sentit,
Domingo ressaltava l'efecti
vitat en la coordinació dels
efectius de la policia local i
la guàrdia civil. "en compa
ració dels últims anys,
aquest ha estat el millor
any de festes, hem d'a
grair el comportament de
la ciutadania perquè han
estat unes celebracions

molt participatives" mani
festaya el regidor de Gover
nació.

Entre les xifres més des
tacades es troba la identifi
cació de tres persones per
diferents causes, els 94
serveis preferents o les 24
actuacions per estaciona
ment davant de guals,
Encara que la dada que
més destaca és sens dubte
el referent a les lesions

resultants d'actes taurins
que ascendeixen a 28,
encara que cap ha estat
greu, D'altra banda, només
s'han produït 3 casos de
pertorbació de l'ordre
públic, dels quals un va
tenir lloc en el recinte de
penyes,

Concurs d'infografia
TEXT: noemíoms

Atés l'èxit de les anteriors
edicions, l'Àrea d'Informàti
ca de l'Ajuntament de Beni
carló i l'Organisme Autò
nom de Cultura convoquen
el IV Concurs d'Infografia

Ciutat de Benicarló, El
tema de la convocatòria és
lliure i el guanyador rebrà
un premi de 300euros, Les
obres han de tindre' fòrmat
JPEG i unes dimensions no
superiors a 800 x 600
píxels, Es poden presentar
a través de la web de l'A-

juntament fins el 24 d'octu
bre de 2003, Els interes
sats poden consultar les
bases' a la pròpia web de
l'ajuntament ies pot accedir
directament en:

http://www.ajuntamentde
benicarlo.org/v/concur-

sinfografia
i
http://www.ajuntamentde
benicarlo.org/es/concur
soinfografia.
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La lliga ACB torna a Benicarló
TEXT: cbBenicarló
FOrOS: vicentferrer

El Club Bàsquet Benicarló,
que el divendres passat va
realitzar la presentació de
dos esdeveniments espor
tius al saló de plens de l'A
juntament de Benicarló,
aposta molt fort per aquest
esport a la comarca. A l'ac
te, conduït per José María
García i amb la presència
de Juanjo Ferreres (presi
dent del club), Santiago
Senar (directiu) i Marcos
Marzal (regidor d'Esports),
es va anunciar el Partit
Amistós ACB i el cinquè
Torneig Nacional Junior
Ciutat de Benicarló.

El primer esdeveniment,
que ha causat gran impacte
a la comarca, és el Partit
Amistós ACB. El Pamesa
València i el Ricoh Manresa
jugaran aquest dimarts dia
9 (20.30 hores) al pavelló
polisportiu de Benicarló.
L'equip valencià és l'actual
campió de la Copa ULEB i
subcampió de la Lliga ACB.
Enguany, a més, partici
parà a l'Eurolliga, la màxi
ma competició del conti
nent. El conjunt, entrenat
per Paco Olmos, acudirà a
Benicarló amb totes les
seues estrelles. Entre elles
destaca Antoine Rigadeau,
un dels millors jugadors

d'Europa. AI seu costat
estaran gent com Dejan
Tomasevic o Fabricio Ober
to. El Ricoh Manresa, una
de les revelacions de la
Lliga ACB, està entrenat
per Ricard Casas i té com a
jugadors més destacats
Harper Williams i John
Brown.

Les entrades encara no
s'han exhaurit i tenen un
preu, en venda anticipada,
de 10 euros. El dimarts, si
en queden, passaran a
costar-ne 12. Es poden
adquirir al mateix pavelló
polisportiu, al Bar Milord
(Benicarló) i al Bar La
Barca (Peníscola).

El conjunt, entrenat
per Paco Olmos,
acudirà a Benicarló
amb totes les
seuès estrelles.
Entre elles destaca
Antoine Rigadeau,
un dels millors
jugadors d'Europa.
AI seu costat esta
ran gent com Dejan
Tomasevic o Fabri
cio Oberto.

El club organitzador ja tre-

balla per convertir el pave
lló polisportiu de Benicarló
en una gegant festa amb
jocs per als més joves,
regals i servici de megafo
nia, a l'estil dels partits de
la Lliga ACB.

Com a nota curiosa cal dir
que el Ricoh Manresa ha
demanat un hotel per a fer
la migdiada el dia del partit.
Els jugadors aplegaran de
Catalunya el mateix
dimarts, dinaran, faran la
migdiada, jugaran i marxa
ran cap a Manresa, tot
sopant a l'autocar.

El Club Bàsquet Benicarló
ha preparat un llibret amb
una edició acurada per tal
de promocionar l'esdeveni
ment i, a més, està actualit
zant la pàgina web de

forma contínua. Juanjo
Masip, amb l'ajuda dels tex
tos i les fotos d'Àlex Gozal
bo (cap de premsa i direc
tiu) i Vicent Ferrer (periodis
ta), es el responsable del
funcionament de
www.cbbenicarló.com .

A més, l'entitat va presentar
divendres passat la cinque
na edició del Torneig Nacio
nal Junior Ciutat de Beni
carló, que se celebra¡à: el
dissabte 13 i el diumenge
14 de setembre. D'aquesta
cita ja us en parlarem més
extensament la .propera
setmana, però us podem
avançar que els equips par
ticipants són el FC Barcelo
na, el Reial Madrid, el
Pamesa València i el DKV
Joventut.

Dimarts 9 de setembre (20.30 hores)
Pavelló Polisportiu de Benicarló

Partit Arn istós ACB
Parnesa València - Ricoh Manresa

Amb totes les seues estrelles!!!
Entre elles, Antoi~~ Rigadeau, un dels millors jugadors d'Europa

Entrada anticipada: 10 eures . Dia del partit: 12 eures
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TEXT: rodolfoserrano
pacodelcastillo

..
"

ta que vetlla per tots els
espanyols i no consentirà
que tornem a l'edat mitjana.
O no era a la Moncloa això

Per circumstàncies pura- de la llumeta, em penso
ment esportives que no cal que era en un altre lloc però
recordar, el CD Benicarló també hi havia un senyor
disputarà tots els seus par- que duia bigotet.
tits d'aquesta temporada en Siga com siga, per tal de
l'estricte àmbit d'allò que facilitar les sortides fami
d'una manera oficial s'ano- liars de diumenge en com
mena província de Castelló. panyia del COB, m'he per
Se'ns presenta per tant uhamés, després de moltes i
extraordinària ocasió per, moltes hores de treball
aprofitant l'avinentesa, estèril, confeccionar una
conéixer millor els més petita guia perquè vosté,
bells i recòndits indrets de apreciat lector, i la seua
nuestra provincia. família no perden patada

Diumenge al matí s'om- en els desplaçaments.
ple el cotxe amb la prole Per ordre alfabètic, més
familiar, es fa turisme rural, o menys, conega la idio
es dina en un d'aqueixos sincràsia dels pobles que
restaurants que et fan pas- visitarà l'equip punter d'a
sar pollastre de granja per questa primera regional.
casolà i tu dius que com es Alcalà de Xivert (5750 h.),
nota com està criat, i des- enguany s'han complert els
prés del carajillo, al futb~1. dos-cents anys del seu
A vore com guanya el Beni- conegut campanar i per
carló i sentir tota mena celebrar-ho s'ha escrit un
d'improperis ("fracassats, pas doble en el seu honor
no vos podeu comparar (el del campanar, no en el
en lo Vinaròs, ja torneu a. de vosté, no em siga pre
estar ací..."). sumptuós). Es pot sortir

Des d'aquesta pàgina després de dinar. El castell,
sempre m'he mostrat forta-' principal monument de la
ment preocupat per mante- població, està massa
nir els lligams i vincles' amunt perquè hi faça arri
indestructibles d'identitat bar la canalla i la dona.
d'aqueix ens, unidad de Comenta M. Gomis en la
destino en lo universal, que seua coneguda obra apò
és la província de Castelló crifa "Els pobles castello
de la Plana. I més ara que nencs malparlen els uns
la cohesió estatal està en dels altres" que "als d'AI
greu perill per les sortides' calà, els de Torreblanca
de to del senyor Pasqual' els envien a fer la mà".
Maragall i les inventades. Com són aquests torreblan
euroregions; sortosament a quins.
la Moncloa hi ha una lIume- Almassora (17124 h,).

Resulta especialment difícil
trobar un motiu per visitar
tan emblemàtica població
castellonenca. No sé,
també pot sortir dinat de
casa. Segons Gomis, "els
almassorins que beuen
són tots gatolins"; serà
per les conegudes Bode-

"He confeccionat
una petita guia

perquè vostè i la
seua familia no

perden patada en
els desplaça

ments del Beni
carló"

gas Vidal. ,
Alqueries (3538 h.). L'e

quip de futbol porta el ten
dre nom de Niño Perdido
CF. Són especialment apre
ciats els rotllos de matafalu
ga que fan al forn de Jaume
Peris, al bell mig de la plaça
de la Segregació; és ben
conegut que aquest poble
es va separar de Borriana
encara no fa una dècada.
Els rotllos se'ls pot endur al
futbol per berenar i tampoc
caldrà que hi vaja a dinar i
gastar-se diners sense
caler. Els habitants de tan
singular poble solen ser
molt amables i respectuo
sos amb les germanes dels
progenitors i per això se
sap que "els d'Alqueries
sempre estan damunt les
ties".

Atzeneta del Maestrat
(1415 h.). Poble costerut.

Prescindible la visita cultu
ral' i ga,stronòfhica. En
aquesta vila hi ha grans
diferències socials que que
den exterioritzades en la
grandària de les cases, per
això diuen que "a Atzeneta,
els que no la tenen gran,
la tenen xicoteta".

Benicàssim (12808 h.).
El rival és el Benicàssim B,
el tercer o quart equip del
poble. La platja d'aquesta
població costera és famosa
per les seues aparicions en
la informació del temps de
TV3; seria un bon entreteni
ment -i econòmic- portar-se
la parentela a la vora de la
mar i tractar de localitzar la
càmera que difon les imat
ges.

Cabanes (2391 h.). Diu a
la pàgina web d'aquest
poble que Cabanes és la
capital de la comarca de la
Tinença de Miravet (sic), li
ho juro. Fan les festes al
mes d'agost i, per tant, serà
difícil d'anar-hi durant el
campionat de lliga. Les fes
tes són en honor de la
Degollació de sant Joan
Baptista. Pot sortir ben de
matí, comprar pa a la Venta
de German, visitar l'Arc
Romà i aprofitar per adqui
rir uns quant litres de vi de
la Cooperativa de Les Use
res. Hi ha moltes sentèn
cies sobre els seus ama
bles habitants; "els caban·
yuts són tots uns...
cabuts" (diu Gomis que ací
hi ha qui li posa qualsevol
participi amb la mateixa ter
minació).
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Atletisme i Festes 2003

Es busquen àrbitres

TEXT: c1ubatletisme

Durant els dies 13 i 14 d'a
gost es va celebrar a les pis
tes d'atletisme el IXè Tor
neig d'Estiu d'Atletisme.
Amb un ambient lúdic i fes
tiu es presentaren vuit
equips formats, la majoria,
per atletes del club de totes
les edats. Cal destacar
l'actuació de D.ani Anglés i
Adrià Badí en lI~nçament de
pes amb unes marques de
16'42 i 11'25 mts respeptiva
ment. En alçada, Òavid
Partínez amb 1'70 i Bea
Ferrando amb 1'60 foren els
millors en aquesta prova.

En 60 MT Guillermo
Palau amb 8"9 i Elisabet
Delshorts amb 9"5 ocupa
ren les primeres places.
Guillermo Palau va repetir
primer lloc en la prova de
1000 Metres. En fèmines
fou Isabel Fabregat amb
una marca de 3'39"4 la que
entrà primera en meta.

En salt de llargada el pri
mer fou Josep Albiol amb un
millor salt de 5'58 mts i Bea
Ferrando amb un de 4'77
mts.

En Jabalina la primera
fou Raquel Navas amb un
llançament de 37'46 mts

TEXT: redacció

La Delegació d'àrbitres del
Baix Maestrat busca joves
d'ambdós sexes que vul
guen provar entrar en el
món de l'arbitratge, tant de
futbol com de futbol-sala.
En aquesta modalitat es'
busca també cronometra
dors/anotadors.

Es pot començar en
aquest apassionant món a

seguit de Juan José Conde
amb un llançament 34'56
mts.

En 60 ML destacaren
Carlos Escrig amb una
marca de 7"5 i Andrea Sal
vador amb 9"4. Per equips,
la classificació final fou 1er.
lloc Los Raptores, 2n Els
Xipiwirys, 3er. Desperteu a
Jil per favor, 4t. Els fotuts,
5è S,i o que? 6è Los Orlan-

dos Magics, 7è lloc Pepe y
los Angeles de Willy. i 8è
lloc 4 arreplegats.

Después de repartir els
premis als guanyadors , la
jornada va finalitzar amb un
sopar de pa i porta a les
mateixes pistes d'atletisme,
amb tots els atletes partici
pants i familiars.

El dia 23 es celebrà ,
dins les festes d'agost, la

partir dels 12 anys i cal
recordar que les actuacions
es cobren al comptat. A
més a més, tots els nous,
inscrits per a aquesta tem
porada, tindran l'equipatge
complet gratuïtament. El
termini per inscriure's a la
Delegació no finalitza,
podent realitzar-la en qual
sevol època de l'any, enca
ra que seria convenient fer
ho abans de començar la

XVllla Milla Urbana de Beni
carló. En categoria Benjamí
masculí destacaren Marcos
Añó del Baix.M-Carns Ros
amb un temps de 6'45"7 i
Javier Giber amb 6'48"2
també del Carns Ros., En
Benjamí femení Carmen
Melet amb 7'35" 1 i Leila
Dabbou amb 10'31"0 les
dues del Carns Ros.

En Aleví masculí Eric

Noya amb un temps de
6'31"4 del Carns Ros i Fran
cisco Ferrer també del club
amb un temps de 6'32"0. En
Aleví femení Jessica Lores
amb 6'30"0 i Cristina
Ferrando amb un temps de
6'49"1 totes dues del Carns
Ros. En Infantil Masculí
Imanol Flamerklue del Pam
plona amb un temps de
5'45"6 i David Bartl del Müll-

temporada.
Tots els interessats

poden adreçar-se als dele
gats, Juan Manuel Marzà
Albiol, en futbol (tfon. Dele-

heim Alemanya amb tiln

temps de 5'49"8 ocuparen
els dos primers llocs. En
infantil femení Fou Isabel
Fabregat del Carns Ros
amb un temps de 6'26" 1
seguida de Caria Vidal,
també del Carns Ros ar:nb
un temps de 6'34"0.

En categoria cadet feme
ní Amanda Garcia de l'agru
pació Deportiva Marathon
de Madrid amq un temps
de 6'24"9 seguida de Marta
Ferreres del Carns Ros
amb un temps de 7'09''7.
En Cadet masculí fou Fran
Sastre, del Carns ros amb
un temps de 5'18"4 el pri
mer en arribar a la meta
seguit d'Adrià Badí també
del Carns Ros amb un
temps de 5'34"0.

En categoria Absoluta
femenina Rosa Morato del
F.C. Barcelona amb un
temps de 5'25"2 i Laura
Consentino també del F.,C.
Barcelona amb un temps de
6'02"0 les que ocuparen les
dues primeres places. En
categoria absoluta masculi
na Pol Guillem del F.C. Bar
celona amb un temps de
4'16"5 iAlejandro Fermín
dez del C.N. Montjuïc amb
un temps de 4'21"0 .

c:ls.nHu' .. 1:0'.'.ff."g...... 2:rT:>
17"' ... JI'.,¡>.t'l.O

gació 964 462 275) o Gre
gorio Segarra Calvet (tfon.
659 375 808), en futbol
sala.



EL CÒMICI per Xavi Burriel
El Benipoly

Avut presentem:

. el BENIPOLY
Aquest joc consisteix en anar
venent el terme de Benkarló
a trossets.

Guanya qui més diners
arreplega i xafa més als
altres.

I

L'últim guanyador ha segut una
empresa amb nom de pardol t

que ha comprat una gran part
del polígon industrial.

Això sí que és monopoli, Au, fins a una altra partida
Ara en comptes de Ser un del BENIPOLY,
lloc públic, de! que qua!sev.ol
empresa petita es pot bene.
ficior, tots hauran de "passar
pel tube" de l'au rapaç,

• • •• • • •
Tenim a la venda els llibres de text:

Còl-Iegis públics i centres d'ESO i Batxiller I
COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

<=;;-·~È·~·<=>~

CÒPIES COLOR

B/N I PLÀNOLS'
Sant Blai, 2 -Tel.: 964475698

12580 BENICARLÓ
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