
ESPORTS: Còmoda victòria del COB al camp
del Rossell per 3aO. Diumenge aVilafranca

.. La Festa de la Carxofa Comencen les presentacions
i la gastronomia es fa,lleres a~b tensions entre

. Ajuntament I JLF '.
converteixen .en els 1'--'---------{

plats forts,' un any Alambor comença els actes del
més, del mes de gener dia de la pau i la no violència
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L'ajuntament encarregarà un estudi

L'Ajuntament de Beni
carló ha demanat a la Uni
versitat Autònoma de Bar
celona que realitze uns
estudis relatius a la situació
mediambiental de la ciutat.
Segons ha anunciat el regi
dor del Bloc delegat de l'à
rea de mediambient, Juan
Lores, actualment s'està
esperant que l'entitat
demane un pressupost per
a portar a terme els infor
mes pertinents. De
moment, està actuant en
una altra població valencia
na, Benifaió. Lores va dir
que des del consistori s'ha
sol· licitat a l'àrea de salut
de la conselleria de
mediambient que prenga
mostres sobre la contami
nació atmosfèrica. Segons
assenyalava Lores, aques
tes proves es realitzarien al
llarg del mes de febrer.
Amb sengles estudis, es
pretén trobar solució a cer
tes incerteses com són les
de les olors i els aboca
ments que es produeixen a
Benicarló actualment. Pre
cisament, el regidor de
mediambient va reconèixer
aquesta setmana que els
episodis viscuts el passat
mes de novembre amb els
abocaments en la Rambla
de Cervera s'han repetit
novament fa tot just tres
setmanes. Lores explicava
que davant aquesta situa
ció, les actuacions van ser
ràpides, just el dia després
l'empresa situada en les
ribes de la Rambla de Cer
vera va reconstruir les

canonades danyades.
Segons el delegat de
mediambient a l'Ajuntament
de Benicarló, "Ashland
Chemical, no aboca residus
incontrolats i susceptibles
de ser considerats tòxics
sinó que fa els seus aboca
ments en la xarxa de sane
jament municipal", no obs
tant, assegurava que el
problema és que s'estan
produint contínuament des
preniments de la canonada
de sanejament, "es formen
unes boles que impedeixen

l'abocament de les aigües
de sanejament de l'ajunta
ment, de manera que es
taponen les canonades i
vessen per la part supe
rior". Segons Lores, les
"boles" que es formen van
ser analitzades i es va
detectar que estan forma
des en un 10% de resines,
encara que va advertir que
es tractava de material acu
mulat amb el pas dels anys
i negant tàcitament que
actualment s'estiguin abo
cant aquest tipus de resi-

nes en la xarxa de clave
gueram que més tard arriba
fins el emissari. L'edil reco
neixia que des del consisto
ri es preveu renovar el sis
tema de clavegueram per a
acabar definitivament amb
aquest problema. En
aquest sentit, va informar
que fa quinze dies es va
celebrar una reunió amb
l'empresa en qüestió per a
abordar aquesta possibilitat
i ambdues entitats van con
cloure que era la millor
solució. Segons Lores, el
pas que es deu seguir ara
per a aconseguir la renova
ció del sistema s'inicia amb
una sol· licitud de Ashland
Chemical amb la finalitat de
que la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer
autoritze els corresponents
canvis en la via de saneja
ment. "Esperem que no es
dilate el procés, ja que amb
una xarxa industrial no
existiria aquest problema"
afirmava l'edil.

Carta d'Aalborg
D'altra banda, Benicarló

es va adherir el dimarts a la
carta de Aalborg, així ho va
aprovar el consistori beni
carlando en sessió plenària
ordinària celebrada dos
dies abans del previst a
causa de la participació de
la ciutat en FITUR. Segons
explicava el regidor de
mediambient de Benicarló,
Juan Lores, la carta de Aal
borg pretén crear unes
bases de cara que el futur
benicarlando vaja encami
nat a la sostenibilitat, de
manera que les genera-

-
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mediambiental a la UAB
cions futures puguen gau
dir dels recursos naturals
que encara existeixen avui
en dia.

El punt, no obstant això,
va passar a un segon pla
en l'apartat de precs i pre
guntes, moment que el Par
tit Socialista va demanar al
govern municipal informa
ció de la situació actual del
projecte de col· lectors que
pretén evitar que continuïn
produint-se abocaments
d'aigües fecals en la platja
del Morrongo. En aquest
sentit, l'alcalde de Beni
carló, Jaime Mundo, va
explicar que aquella matei
xa tarda s'havia reunit amb
el conseller d'infrastructu
res a València. L'entrevista
tenia per objectiu aconse
guir el vist-i-plau de la
Generalitat per al projecte
de canalització que per
metrà resoldre l'abocament
d'aigües fecals en la platja
el Morrongo. D'aquesta
manera, es pretenia acon
seguir el finançament del
projecte per part del govern
valencià, de manera que es

puguen iniciar les obres de
forma imminent i no arros
segar-ho fins la temporada
alta.

Segons el delegat
de mediambient a
l'Ajuntament de
Benicarló, "Ashland
Chemical, no
aboca residus
incontrolats i sus
ceptibles de ser
considerats tòxics
sinó que fa els seus
abocaments en la
xarxa de saneja
ment municipal"

Segons explicava
Mundo, els resultats de la
reunió no van poder ser
més positius, ja que es va
obtenir el compromís per
part del Conseller d'inclou
re les obres corresponents
als col· lectors en els pres
supostos de la Generalitat,

concretament en el capítol
de recursos hidràulics, a
més de concertar una prò
xima reunió per a dintre de
quinze dies que permetrà
determinar "com fer el pro
jecte". Tot indica que el pro
jecte es realitzarà en dues
fases. Una primera que es
dividirà en dues etapes, la
primera a executar de
forma urgent i una segona,
posterior, que es portarà a
terme en l'Avinguda Mar
quès de Benicarló. Amb
aquestes primeres obres
es pretén "poder distribuir
els pluvials a un costat i
altre de la ciutat", aquest
primer pas es completarà
posteriorment amb una
fase en l'avinguda lecla,
per on discorrerien els
col· lectors de les dues
parts de la ciutat ajudant a
descol'lapsar la zona de l'a
vinguda Marquès de Beni
carló. Segons Mundo,
aquestes actuacions supo
sarien una solució global i
definitiva al problema.

En aquest sentit, la
Generalitat destinarà 90

milions de pessetes en una
primera fase i 60 milions
per a la segona. Quant als
terminis d'execució del pro
jecte, explicava el primer
edil de Benicarló que la pri
mera fase es desenvolu
parà abans de l'estiu, i que,
de fet, la intenció del con
sistori és que aquests tre
balls estiguen acabats
abans de Setmana Santa,
per això s'actuarà d'e
mergència. La segona
fase, per la seva banda,
s'efectuarà amb posteriori
tat. El conflicte del Morron
go no va ser l'únic tema d'a
genda en l'entrevista man
tinguda amb el responsable
d'infrastructures, sinó que
també es va abordar la
situació actual del projecte
de canalització del Barran
quet.

Així doncs, es pretenia
conèixer la situació del pro
jecte i "poder tenir prompte
propostes concretes". En
aquest sentit, es va acordar
la visita del conseller en el
termini d'un mes.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tensions entre la JLF i
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TEXT: noemíoms

Aquesta setman~ es va
:posar de manifest el
malestar exístent entre l'A
juntament de Benicarló i la
Junta Local fallera. Va ser
a la presentació del llibret
,de falles, del que s'han dis
tribuït 3.000 exemplars
amb totes les seves pàgi
nesa color i ha estat ela
borat íntegrament per una
empresa de Lleó. Davant

els comentaris i .preguntes pats, pel que la junta local 'cesc per a dur allfla mostra
en el ple que havia originat "es va haver de buscar la en futures edicions". D'altra
el dubte sobre l'ernplaça- vida" i en el centre comer-' banda, Sanchez també va
ment final de la mostra del" cial es va oferir tot tipus de explicar que en aquests
ninot indultat,' el president facilitats. En aquest sentit, moments es desconeix la
de la Junta Local Fallera, el regidor' de falles, José, identitat del pregoner i vil:
Alex Sanchez va explicar Joaquín Bautista lamenta- rlamentar que la col'labora~

que en aquesta ocasió va la situació a la qual s'ha- ció de l'any passat per part
serà el centre comercial via. hagut d'arribar, "es que del consistori que va per
Costa Azahar el que alber:' hi ha pocs locals que l'A- metre celebrar el concert,
gue l'exposició degut al fet juntament puga cedir per a de Mojinos Escozíos, no
que des de l'ajuntament aquests actes, esperem s'haja repetit en aquesta
se'ls havia comunicat que que es puga acabar aviat edició.
tots els locals estaven ocu- ' el convent de Sant Fran-
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Milers de persones acudiren a
c a

Maria José Roselló va rebre la carxofa d'or

TEXT: noemíoms

Benicarló va viure a "tuti
plen" la festa de la carxofa.
Els esdeveniments van
començar divendres amb la
celebració del sopar de
gala al Parador de turisme.
La cerimònia condu"ida per
Beatriz Monjón va servir
per donar els diversos pre
mis de la nit. Enter ells el
del cartell anunciador con
feccionat per Ximo L1orach.
El guardó gros però va ser
el de la carxofa d'or que
enguany se l'adjudicà la
doctora Maria José Roselló,
col'laboradora del progra
ma Saber Vivir de TVE a
més de gran coneixedora
de les propietats de la car
xofa.

Els actes es van conti
nuar amb la celebració del
Open de vela Carxofa de
Benicarló i el concurs gas
tronòmic Terra i Mar, activi
tats que per segona vegada
van tindre una excel·lent
resposta.

Ja de nit arribava un dels
actes més populars, la
torrada de carxofes al
davant de la cambra agrà
ria. Més de mil van ser els
amants d'aquesta hortalis
sa que es van acostar per
tastar la carxofa cuinada a
l'estil més tradicional i per
alguns més gustós, a la
brasa.

Per només un euro, els
assistents van tidnre l'opor
tunitat de tastar tres carxo
fes i un gotet de vi. Fins allí
s'havien desplaçat comen
sals de tot arreu atrets pel
gust de la carxofa.

El més multitudinari però
encara estava per arribar,
ho faria diumenge per tan
car els actes emmarcats en

la festa de la carxofa. Es
tractava de l'onzena
Demostració Gastronòmi
ca. Milers de persones van
acudir a la cita anual, la
més reeixida sens dubte de
totes les activitats progra
mades en la celebració. Els
carrers, Joan Carles I i Sant
Joan es van convertir, un
any més, en escenari de les
passions que desperta la
carxofa entre la ciutadania.
Una ciutadania que proce
dia no només de Benicarló
sinó també de tota la
comarca, i és que no era
difícil localitzar a gent d'al
tres localitats properes que
van aprofitar l'ocasió per a
viure l'esdeveniment. Pràc
ticament quinze minuts
després del coet van ser
suficients perquè les
existències dels partici
pants s'esgotessen per
complet. En aquesta oca
sió, van ser un total de 24
els expositors que van
prendre part de l'acte pro
cedents de Benicarló,
Peníscola, Vinaròs o Orpe
sa, no obstant això, els pro
tagonistes de l'esdeveni
ment no van ser únicament
els restaurants sinó també
les associacions i entitats
diverses que van aportar el
seu òbol confeccionant
saborosos plats tant dolços

com salats elaborats amb
un alt grau d'enginy i on la
carxofa era l'element princi
pal. Aquest era el cas dels
alumnes del cicle d'hostale
ria de l'lES Joan Coromines
de Benicarló, -l'associació
de la dona, que celebra
aquest any el seu vintè ani
versari o l'associació de la
dona llauradora. L'encarre
gada d'inaugurar l'acte va
ser la consellera d'Agricul
tura, Pesca i Alimentació,
Gema Amor, qui va aprofi
tar l'ocasió per a elogiar la
qualitat de la carxofa pro
du"ida en la zona, i mostrar
la seua satisfacció pel fet
que aquesta qualitat, reco
neguda amb la denomina
ció d'origen atorgada per la
conselleria d'Agricultura en
l'any 1998, fora valorada i
protegida també per la
Comissió Europea el pas
sat mes de novembre, al
incloure-la en el Registre
Comunitari de Denomina
cions d'Origen. De la matei
xa manera, Amor va desta
car la importància del reco
neixement de la qualitat de
la carxofa ja que "a través
d'aquesta marca es prote
geix tant als agricultors que
conreen aquesta varietat,
com als consumidors, ofe
rint-los un producte de qua
litat diferenciat".

Amor també va manifes
tar la intenció de la Conse
lleria de continuar donant
suport la promoció dels pro
ductes agroalimentaris de
la Comunitat Valenciana
com és el cas de la carxofa
ja siga a través de fires en
l'àmbit nacional o a través
de convenis amb l'IVEX en
l'àmbit internacional. Així
doncs, la conselleria desti
narà un total de 54.000
euros durant l'any 2004 en
ajudes dirigides al finança
ment de les labors de ges
tió de la qualitat portades a
terme pel consell regulador
i diverses activitats com la
participació de la denomi
nació d'origen en les princi
pals fires agroalimentaries.
En el decurs de la Demos
tració Gastronòmica en la
quevanpa~ciparffi~aurn

dors de la comarca oferint
una mostra de plats realit
zats amb carxofa, la conse
llera va destacar la profes
sionalitat del sector de la
restauració de la zona i la
seva contribució a la consti
tució d'un Model Alimentari
de la Comunitat Valencia
na. Segons comentava,
aquest model "es construirà
amb iniciatives basades en
la promoció dels nostres
productes, de la nostra
dieta i els nostres valors
gastronòmics, culturals o
patrimonials".

Placa d'agermanament
Minuts abans de la inau

guració de la Demostració
Gastronòmica de la carxo
fa, les autoritats benicarlan
des i les de Ladispoli a la
rotonda del parc de bom
bers del Baix Maestrat, van
descobrir la placa que acre
dita l'agermanament de les
dues ciutats.
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Arrenquen les jornades
, ·i ca x ",3

TEXT: noemíoms

Tretze dels vint-i-dos
establiments que compo
nen l'Agrupació de restau
rants de Benicarló partici
pen en la novena edició de
les jornades gastronòmi
ques de la carxofa. Es trac
ta de la continuació de la
festa de la carxofa, una sin
gular oportunitat de degus
tar els menús més originals
i saborosos confeccionats
amb aquesta hortalissa
,com ingredient base. En

aquesta edició els restaura
dors participants preveuen
que s'incremente el nombre
de menús servits respecte
a l'any passat, quan ja van
rondar els 15.000. I és que
les jornades atreuen a tot
tipus de públic, no només
de Benicarló i comarca sinó
que en alguns casos s'or
ganitzen autobusos des de
Barcelona, València, o Llei
da com ha passat en altres
anys. De fet, segons expli
caven durant les setmanes
prèvies no són poques les

cridades que es reben en
els restaurants, així com en
l'oficina d'informació i turis
me demandant les dates en
les que se celebra l'esdeve
niment. Els preus dels
menús de degustació de
carxofa es mouen entre els
25 i 25 euros en funció de
l'establiment i la complexi
tat dels plats. Uns preus
que des de l'agrupació
cataloguen «d'assequi
bles » atès que a més per
meten que assaborir altres
productes típics de la cuina

del lloc com són els esca
marlans, els llagostins i el
rap. . Les jornades que
arrenquen aquest dilluns es
perllongaran fins el 8 de
febrer. Paral-lelament, els
restauradors ja han anun
ciat que estan estudiant la
possibilitat d'organitzar
unes jornades gastronòmi
ques al mes d'octubre. En
aquest cas, la temàtica
ser:ia la cuina marinera.

U
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Membres del jurat puntuant els plats participants

Autoritats de Ladispoli amb Jaime Mundo

La torrada de carxofes va reunir a més de mil persones

El plat fort va ser la demostració gastronòmica
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~ Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 418
¡b_

TEXT: ellector

Vostés no paren, senyo
ra meua. Una altra vegada
tornen amb això de les
naus eixes del polígon del
Collet. Ara que semblava
que la cosa estava tran
quil'la i que l'aplastant i
definitiva llei dels fets con
sumats havia silenciat
aquest espinós assumpte,
van vostés i el tornen a
treure a la llum. Com si
fóren els guardians de la
llei i l'ordre al nostre terme
municipal. L'editorial dema
na responsabilitats amb un
to mesurat, desconegut.
Haurien de saber, senyora
Garcia, que això d'assumir
responsabilitats polítiques
és una pràctica absoluta
ment desconeguda en la
nostra vida local. Qui hau
ria de ser màxim responsa
ble d'aital desficaci, el nos
tre alcalde, es troba al
limbe parlamentari autonò
mic, amb un sou quasibé
de ministre, i sense faltar a
cap festa que es puga fer
i/o desfer al nostre poble i/o
als nostres voltants. Com
sempre, posa al davant
persones més responsa
bles que ell, i així veu els
bous des de la barrera i no
es crema. Això es diu vista
política. El regidor d'urba
nisme no diu res perquè
segurament no en té ni
idea. L'anterior regidor d'ur
banisme tampoc no diu res.
Qui deuria substituir Mundo
quan se'n va a les Corts a
votar allò que li diuen que
vote, està atrinxerat al seu
despatx de la caretera de
Càlig i no diu ni pio. Els del
Bloc que van votar a favor
tampoc no diuen res. I així

ens van les coses. Done's
compte, senyora Garcia,
des de que vostés van treu
re de nou el tema, ningú no
n'ha fet cas. Ni els socialis
tes. Quines coses! Potser
vostés estan equivocats i,
malgrat l'opinió de la Con
selleria i el vot en contra del
Psoe, l'Ajuntament ha fet
allò que havia de fer. Cal
tindre en compte que les
lleis i les paraules es poden
interpretar de manera dife
rent segons el criteri de
cadascún, i els camins
interpretadors dels nostres
polítics -a l'igual que les
seues ambicions- són ina
bastables.

M'he llegit detinguda
ment el text de la pàgina
quatre que parla del trànsit
de vehicles i possibles
sol·lucions. Els canvis efec
tuats fins ara han estat pos
sitius, i es nota que pel
poble es circula una mica
millor. També trobo molt
encertats els canvis de l'A
vinguda de Catalunya, que
actualment és un circuït de
velocitat. A veure si alguna
vegada li donen una carxo
fa al regidor de Governació,
que em fa l'impressió que
és l'únic polític que treballa
de debò. Però amb tot,
segueixo pensat que la
culpa de tot plegat la tenim
nosaltres, els conductors,
que agafem el cotxe per
anar a comprar el diari
quan el quiosc es troba a
cent metres de casa. Quin
fart de societat de consum.

Brillant rentrée d'Olga
Lluch. Em pensava que els
havia abandonat, cosa que
no m'extranyaria res tenint
en compte la llarga nòmina
de col'laboradors que han
passat per la revista i que

ja no hi són. Almenys
aquesta encara aguanta 
que dure- i no com altres
que ja no són capaços ni
de fer les loes de Sant
Antoni. Si, ja sé que sóc
una mica pesat, però les he
trobat a faltar. Questió de
principis.

Encara que la física mai
no ha estat el meu fort, em
sembla haver comprés les
explicacions de Pera
Bausà que, com sempre,
acaben al mateix lloc.
Vinga milions i milions, al
final tot va al negoci i a
veure qui té la paella pel
mànec. AI final li hauré de
donar la raó a un capità de
l'exèrcit que vaig conéixer
que deia que la tecnologia
ha evolucionat gràcies a les
guerres. Quina tristor.

Amb tots els respectes
per als organitzadors i el
reconeixement de la feina
feta, no sé si pagava la
pena muntar tot aquel sara
bastall de cavalls, cavalle
ries i cavallistes amb l'ob
jectiu d'aparéixer al llibre
més deslligat i amb més
bajanades que mai no s'ha
escrit. Almenys el nostre
poble ha estat protagonista
als mitjans de comunicació
per alguna cosa més que
notícies truculentes.

La nota de premsa o
comunicat del Psoe posa el
dit a la nafra. El nostre
poble està molt brut, les
olors ens asfixien, els con
tenidors s'omplen, els punt
verd es mor de fàstic... Per
sort, la coalició governant
té quatre ulls. No vull pen
sar què passaria amb
només dos.

A la secció de Cultura,
en lloc de trobar-nos al
regidor d'idem, veiem a la

regidora de turisme i carxo
fes fent una roda de prem
sa. Ha repartit una altra
carxofa d'or. Primer va fer
el repartiment als del seu
partit (Fabra, Costa,
Ramonllín) ara comença
am els de Televisión
española. El proper guar
donat serà elllepante Urda
ci, per la seua curiosa
manera de contar-nos allò
que passa i que, curiosa
ment coincideix amb allò
que diuen els del Pp.

No tinc paraules per
qualificar l'acudit que ha fet
aquesta setmana Xavi
Burriel. Sublim, eminent,
excels. Només ell ho pot
superar. L'expressió de la
cara, el posar, el joc de
paraules... tot és aprofita
ble. El millor i més genial
resum d'allò que està pas
sant al polígon del Collet. A
veure si els demés
cO/'laboradors n'aprenen.

L'ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Una de tantes. El carrer
Pius XII apareix amb varia
des variacions. El papa
Pacelli, a qui està dedicat
el carrer i que amb una mà
va ser ferm defensor del
nazisme i amb l'altra va
proclamar el dogma de
l'Assumpció de la Mare de
Déu, passa a ser Ratti
(Pius IX) unes línies més
avant. Unes pàgines
després és convertreix en
Pio XII. No vull pensar el
dia que l'emprendran amb
el pobre Roncalli, que en
tenia vint-i-dos al davant.
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EL CABAL ECOLOGIC.DE.·L'EBRE" (1)

TEXT: perebausà

L'expressió "cabal ecològic" ha
sovintejat últimament els miljans de
comunicació. A l'octubre passat, la
comissària de Medi Ambient Margot
Wallstrom convocà una reunió d'ex
perts per estudiar el transvasament de
l'Ebre. Posteriorment, Wallstrom
mostrà la seva preocupació per l'im
pacte del transvasament al Delta de
l'Ebre. S'ha posat en dubte el càlcul de
cabals de l'Ebre del Pla Hidrològic
Nacional (PHN) i s'ha demanat al
govem espanyol garanties sobre l'e
xistència d'aigua suficient pel manteni
ment de tots els processos ecològics
del Delta, el cabal ecològic. La Comis
sió Europea (CE) no decidirà sobre les
ajudes econòmiques pel transvasa
ment de l'Ebre fins l'abril, "casualment"
desprès de les eleccions estatals. A
desembre, la CE acordà la concessió
d'un ajut econòmic al transvasament
Xúquer-Vinalopó sempre que es fixi un
cabal ecològic pel Xúquer suficient per
l'Albufera de València. El concepte de
cabal ecològic no està molt clar, hi ha
molts experts que ja no l'utilitzen. Com
ha sortit aquest concepte i quin sentit té
actualment?

Tradicionalment els usos de l'aigua
s'han classificat en consumptius i no
consumptius. Els primers no permeten
nous usos de l'aigua, bé s'ha vaporitzat
o infiltrat, bé s'ha malmès tan la seva
qualitat que necessita la seva depura
ció per emprar-la de nou; són els usos
agrícoles, urbans i industrials. No con
sumptius són els que no "consumei
xen" aigua i permeten usos posteriors
com els recreatius, de navegació i
ambientals o ecològics. La planificació
hidràulica tradicional s'ha fet conside
rant únicament els usos consumptius;
considerava els rius sols com conduc
cions d'aigua que sinó es gasta, és
perd a la mar. Concepcions més
actuals entenen els rius com ecosiste
mes "vius" que realitzen funcions com
l'autodepuració de l'aigua, el manteni
ment de moltes espècies (biodiversi
tat), l'aportació de sediments a deltes i
platges i de sals minerals a la mar
-base de la producció pesquera -, la
recàrrega d'aqüífers... Cal planificar
també els usos ecològics dels rius.

Aquesta nova valoració ecològica
dels rius neix als Estats Units (EUA) a
finals dels seixanta passats. Les pro
testes contra els faraònics projectes
hidràulics -transvasaments, preses...
del mitjà i llunya Oest per part de polí
tics i grups ambientalistes posarien de
manifest la crisi del model de gestió
"estructuralista", basat en el formigó.
En 1968 el Congres d'EUA aprovà la
llei Nacional de Rius Escènics i Salvat
ges a fi de preservar en el seu estat
natural els darreres rius amb un patri-

moni natural important pels seus valors
paisatgístics, geològics, piscícoles...
En 1978, el president Carter, enfron
tant-se a la majoria del Congrés i del
Senat controlats pels lobbys de cons
tructores i hidroelèctriques, vetà una
gran llista de preses i transvasaments
(Hit List).

La Llei d'Aigües 29/1985 del govem
socialista, fou la primera norma on
apareix l'assignació de cabals per a la
conservació o recuperació dels rius i
zones humides. El Reglament del
Domini Públic Hidràulic (RD 849/1986)
determina que les Confederacions
Hidrogràfiques fixen, entre altres condi
cions, uns "cabals mínims" per motius
sanitaris -per a la dilució dels aboca
ments d'aigües residuals- o ecològics".
Durant la següent dècada apareixen
diverses lleis autonòmiques sobre
pesca, minicentrals hidroelèctriques o
conservació que fixen uns cabals
mínims entre un 10 i un 20 per cent del
cabal miljà del riu. El RD 1664/1998
d'aprovació del Plans Hidrològics de

Conca (PHC) determina que els
"cabals ecològics" seran descomptats
prèviament al repartiment dels recur
sos hidràulics segons els diversos
usos excepte l'abastament humà. La
Directiva 2000/60/CE aborda la gestió
de les aigües des del model de desen
volupament sostenible -el manteni
ment dels recursos per a generacions
futures. Pretén preservar la salut dels
ecosistemes aquàtics amb la introduc
ció d'un nou concepte de qualitat de
l'aigua, el bon estat ecològic de rius i
zones humides. Aquest incideix en la
funcionalitat ecològica dels rius. El RD
1/2001 del text refundit de la Llei
d'Aigües fixa que els PHe determina
ran els cabals ecològics de cada riu
mitjançant estudis específics. Les nor
mes estatals expressen una preocupa
ció pels ecosistemes fluvials que no
deixen de ser declaracions de bones
intencions. No apareix enlloc una defi
nició amb un mètode de càlcul del
"cabal ecològic", ni s'ha redactat enca
ra el reglament pertinent de la llei.

La concepció funcional dels rius, exi
gida per la Directiva d'Aigües, ha impli
cat cada cop en els cercles tècnics i
científics es parli menys de "cabal
ecològic" i mès de "règim ambiental de
cabals" (RAC); un riu no du sempre la
mateixa quantitat d'aigua i aquestes
variacions estacionals són necessàries
pel manteniment de les seves funcions
ecològiques, geològiques, culturals i
econòmiques. El càlcul del RAC és
complex i requereix un estudi global de
cada riu amb una fixació de cabals
diversos per a cada mes de l'any.

Un altre punt de vista és l'aportat pel
professor Pedro Arrojo: tant el cabal
ecològic com el RAC impliquen que un
riu té un cabal "excedentari", que li
sobra, i açò prové d'un enfocament
"interessaf'. Dir que un riu té excedents
és tant com dir que una persona
donant de sang en té de sobra. Un altra
cosa és que a un riu se li pot treure part
de l'aigua, igual que una persona pot
donar sang, però en ambdós casos
sobrar, no sobra res. Aleshores seria
molt més adequat parlar de "cabals
màxims extraïbles" des d'un punt de
vista mediambiental molt més respec
tuós amb el riu.
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••••••••••••La casa de los Martínez
"La casa de los Martí

nez" va ser segurament el
,primer programa magazine
de la televisió espanyola.
Es va començar ,a emetre
l'any 1967 i va estar en
antena durant quatre tem
'porades amb notable èxit.
Era la història d'una família
mitjana espanyola del
moment, en la qual s'alter
naven les històries dels
protagonistes, entrevistes a
famosos i alguna actuació
musical. AI convidat d'ho
nor la família li lliurava les
'claus de sa casa.

"La casa de los Martí
nez" es rodava sempre en
el mateix escenari, llevat
dels mesos d'estiu en què
tota la família es traslladava
d'estiueig a Pedro Bernar
do.

Entre els seus protago
nistes estaven Julita Martí
nez, una actriu consagrada,
que ja que l'any 1953 havia
rebut el premi a la millor
actriu del Festival de Sant
Sebastià per la pel:lícula
"Hay un camino a la dere
cha" de Francisco Rovira
Beleta, coprotagonitzada
per Paco Rabal que va
rebre el premi al millor
actor.

Un altre dels protagonis
tes era Pepe Rubio, actor

que va tenir un gran èxit al
teatre amb l'obra "Ensenyar
a un sinvergüenza", que
l'ha encasellat en papers de
jove pocavergonya, quan ja
els hauria de fer d'avi.

Laly Soldevila era una
altra de les participants de
"La casa de los Martínez",

una gran actriu que va fer
molts papers poca solta en
el cine del moment, va
morir prematurament l'any
1979, però encara va tenir
temps per a que directors
com Carlos Saura o Víctor
Erice, li donaren papers
dignes de la seva catego
ria.

També hi treballaven les

"Hermanas Hurtado", Palo
ma, Teresa i Fernanda,
filles de la gran Mary Carri
Ilo i filloles de don Jacinto
Benavente, escriptor molt
estimat a Benicarló, no
debades se li ha dedicat un
dels carrers més grans de
la ciutat. Les Hurtado han

fet una molt digna carrera
teatral i fins tot alguns Estu
dio 1 a TVE, però la seua
popularitat la deuen al fet
d'haver estat molts anys
"Las Supertacañonas" en
"El 1, 2, 3... responda otra
vez". Paloma Hurtado va
ser també notícia per trobar
un nuvi mexicà per .Internet.

La simpàtica Rafaela

Aparicio era la minyona de
la casa, era el paper que
tenia adjudicat en qualsevol:
pel'lícula on en feia falta
una, la qual cosa li va val
dre el sobrenom de minyo
na d'Espanya. Estava casa
da amb un altre gran actor
de caràcter Erasmo Pas-'
cual, i encarnaven a la per
fecció l'ofici de còmic que'
va cantar Víctor Manuel i va
portar al cine Juan A. Bar':
dem, els dos amb el títol de
"Cómicos". La conversa
amb la seua néta en la
pel'lícula, lciar Bollaín, en
"El sur" de, Víctor Erice és'
un dels moments més
memorables del cinema
espanyol. Carlos Saura i
José Luis Borau li van
donar papers importants,
Fernando Fernàn Gómez la
va dirigir en "El mar y el
tiempo" per la qual va guan
yar el Goya a la millor actriu
l'any 1990. Va morir l'any
1996, amb 90 anys i sem
bla que amb una delicada
situació econòmica.

Actualment hi ha una
altra casa famosa a la tele
visió, la casa del Gran Her
mano, però no és el mateix.

Josep Manuel San Abdón
JMSQ@ono.com '
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Editorial ••••••••••••••
A veure si és veritat!

Un estudi de la Universi
tat Autònoma de Barcelona
ens dirà el que ja sabem
sobre el nostre medi
ambient. Igual que va pas
sar amb l'estudi encarregat
al RACC, de manera que
aquests diners ens els
podriem estalviar. El regidor
Juan Lores ha admés que
hi ha males olors i aboca
ments continus a la Rambla
de Cervera i a la xarxa de
clavegueram municipal, on
han trobat boles de resina.
Per molt que Ashland o
altres persones aboquen a
la xarxa municipal, això no

vol dir que el que s'aboque
no siga tòxic o perillós. Un
altra de les medalles que es
pot penjar l'ajuntament és
l'haver aconseguit traure la
Bandera Blava del Morron
go per vergonya pròpia
davant el vesament conti
nuat de fecals a la nostra
platja més emblemàtica.

L'adhesió a la Carta d'A
alborg -no és cap exminis
tra socialista- queda molt
be de cara a la galeria ("per
a que les futures genera
cions puguen gaudir dels
recursos naturals que enca
ra existeixen avui en dia")

però quan un pensa què és
el que els anem a deixar es
posa a tremolar. No seria
més lògic arreglar les
urgents . necessitats
mediambientals de Beni
carló abans de fer solem
nes declaracions?

Jaime Mundo ha parlat i
ha promés inversions. El
que no han fet en 12 anys
ho faran en 3 mesos en pri
mera instància, en segona
ja veurem. Així fins i tot han
anunciat que la Generalitat
invertiria a Benicarló (!).
Però compte, que es tracta
de compromisos "verbals" i

en matèria d'aigües, inun
dacions, carreteres i de la
paraula de l'alcalde no ens
en podem refiar massa.

Amb tot, l'equip de
govern PP-BLOC fa
almenys pronunciaments i
declaracions d'intencions.
Esperem errar-nos en els
nostres pronòstics, però
coneixent com han actuat
els interlocutors fins ara...
Apart de gastar-se diners
en estudis cal que recorden
allò de "con el mazo
dando" , sinò el que hereta
ran els nostres descen
dents serà una porqueria.

Carta a la directora

Coherència i dignitat per la vida. El rendiment
polític és més important

Linxament públic, això és que estalviar-nos un mort
el que li ha passat al líder damunt la taula. Quanta
d'ERC per buscar la pau. hipocresia.
No és més que el reflex de L'aprofitament polític que
l'Espanya del pensament se n'ha fet d'aquesta qües
únic a la que el PP ens vol tió per part dels partits cen
abocar, on no caben ni les tralistes de Madrid és sim
discrepàncies ni l'interés plement fastigós, més quan

CARXOFA: ben torrada amb oli i sal per al
nostre dibuixant, autor dels còmics de la Veu,
Xavier Burriel ja que cada setmana està més
inspirat. Enhorabona! Ets genial. De ben segur
que a partir d'aquest més la Sra. Garcia t'aug
mentarà el sou.

PANISSOLA: Un bon grapat de panissoles per
a la Traver, Madame Carxofa. El dia de la mos
tra gastronòmica de la carxofa als restauradors
del poble, con agraïment, els va donar un morter
gran però als que van venir de Vinaròs, un mor
teret. Això no es fa. (Ni que siguen de Vinaròs).

estos dos partits estatalis
tes, PP i PSOE, van fer el
mateix abans i ningú es va
escandalitzar ni els va titllar
d'antidemocràtics.

Es veu que ara, com qui
ho ha fet és un independen
tista - que va en contra de
la "Unidad de la Patria"-,
"suposadament" democrà
tic, però que defensa les
seues idees mitjançant la
paraula, i públicament, i
això no és pot combatre
amb la policia, o han de fer
amb la calumnia i l'escarni
públic, . aprofitant que la
nostra societat, bombarde
jada fins la sacietat, està
summament sensibilitzada
amb el terrorisme.

Per pensar que amb la
paraula és poden solucio-

nar aquesta mena de pro
blemes et titllen d'ingenu, i
si ho portes a la pràctica de
criminal, doncs jo em consi
dero ingenu i criminal si
amb això es pot aconseguir
un mort menys. La vida,
almenys per a mi, no té
preu. Es veu, tant d'una
banda com de l'altra, que
per alguns sí.

Certament se'm regira
l'estómac al veure com els
polítics han anat perdent la
dignitat i es deixen comprar
per un grapat de vots. Jo
seguiré pensant que una
vida sempre és més impor
tant, i si parlant aconseguim
que hi haja menys morts,
haurà merescut la pena fer
Io.

FJR
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No sóc hacker... però m'agradaria
TEXT: jvtaus

De tant en tant els miljans
de comunicació publiquen
alguna notícia relacionada
amb els hackers i La Veu no
podia ser menys. Titulars
com "Condemnes de fins 4
anys de presó per als hac
kers que van assaltar la Uni
versitat de Vigo [... ] (ISL
News, 13-1-2004)", "Un hac
ker roba el codi d'un esperat
joc d'ordinador (Cadena Ser,
3-10-2003)" o textQs com
"[...]Ia Guàrdia Civil deté un
hacker (pirata informàtic)
acusat de blocar diversos
servidors mitjançant un virus
[...] (El Mundo, 22-11-2003)"
s'esforcen en mostrar el cos
tat fosc de les noves tecno
logies.
. Si us deixeu guiar pel
missatge, subliminal o explí
cit, d'aquest tipus de notícies
i us creeu el titular d'aquesta
col·laboració (pràctica, d'al
tra banda, poc recomanable
en els temps que corren) us
haureu pensat que em vull
convertir en un Darth Vader
qualsevol del ciberespai.
Doncs, no és així.

No és així, perquè un
hacker no és ni un rebenta
dor de sistemes, ni un lladre
d'informació, ni un difusor de
virus, ni un llop de mar amb
pota de fusta virtual. Un hac
ker és una altra cosa.

Els primers intents d'unifi
car el significat del terme

hacker es remunten a 1993,
quan en la RFC 1392 [1] es
proposa la següent definició:
"qualsevol persona que gau
deix de tindre un coneixe
ment profund del funciona
ment intem dels sistemes,
els ordinadors i les xarxes
d'ordinadors." Actualment, el
Diccionari d'Argot Informàtic
"The Jargon File"[2] que
manté Eric S.Raymond, pro
gramador i autor d'articles i
assajos de capçalera dins el
moviment del software lliure
com "The Cathedral and the
Sazaar", defineix hacker
com "l'individu capaç de
gaudir explorant els detalls
dels sistemes informàtics i
augmentant els seus conei
xements, ben al contrari de
la majoria d'usuaris, que
prefereixen aprendre única-
ment l'imprescindible". X

Els hackers, fins i tot quan
encara no s'anomenaven
així, han assolit fites cabdals
en la història de la informàti
ca. Els hackers K.Thomp
son i D.Ritchie van crear el"
llenguatge de programació
C i el sistema operatiu UNIX.
Seymour Cray, considerat el
més gran hacker de tots els
temps, és l'inventor dels
superordinadors i el funda
dor de Cray Research.
Richard Stallman, un dels
pares del software lliure i
fundador del projecte GNU,
amb repercussions mun
dials formant tàndem amb el

¡ïA ïA "·1
~~·_~1
autor de l'obra "L'era de la
informació: Economia,
Societat i Cultu(a", "Internet
l'ha produïda la cultura hac
ker, perquè és la cultura de
comunicació horitzontal i lliu
re sense control"[3]. De la
mateixa manera, amb l'ad
veniment d'lntemet en la
dècada dels 90, facilitant el
contacte entre els hackers
de les més diverses contra
des, es comença a construir
una cultura hacker que ultra
passarà l'àmbit tecnològic
per adquirir aspiracions polí
tiques i socials. Els grups
hacker organitzats combi
nen el desenvolupament de
tecnologia, principalment en
forma de software lliure, i la
lluita per la llibertat i els drets
humans dins i fora d'lnter-

net. Així, el hacktivisme ha
promogut campanyes d'in
formació í mobilització que
han contribuït a aturar l'apro
vació de les directives sobre
la patentabílitat del software
a la UE, a frenar la implanta
ció d'Enfopol -un Echelon a
la europea-, a que· no
s'iHegalitze l'ús de criptogra
fia robusta en alguns estats,
o a combatre la censura en
Intemet.

Ara bé, també ens podem
trobar amb hackers
delinqüents -amb menys
freqüència del que la prem
sa diu- de la mateixa mane
ra que ens podem entropes
sar amb polítics corruptes
-probablement amb més
freqüència del que la prem
sa publica-.

Així doncs, encara que
alguns miljans de comunica
ció deterioren la imatge d'un
col, lectiu inconformista i
altament qualificat, obsti
nant-se en confondre hac
kers -o furoners segons
recull la Neoloteca del Term
Cat[4]- amb crackers
(rebentadors de sistemes),
warez dOOdz (copiadors
iHegals de programes),
phreakers (assaltadors de
xarxes telefòniques) i d'al
tres espècimens similars, si
algun dia un fill vostre us diu:
"de gran vull ser hacker", no
patiu, hi ha coses molt pit
jors.

Enllaços
1. www.rfc-archive.org/getrfc?rfc=1392 - RFC 1392 lnternet Users' Glossary
2. www.catb.org/-esr/jargon - The Jargon File: el Diccionari d'Argot Informàtic que manté E.S.Raymond
3. www.lainsignia.org/2001/abrillcyt_003.htm - Entrevista a Manuel Castells
4. www.termcat.net - Organisme de coordinació de les activitats terminològiques en llengua catalana

(c) 2004 Josep V Taus (jvtaus@salvemlatossa.org)
S'autoritza la còpia i distribució d'aquest document complet per qualsevol mitjà si es fa de forma literal, es manté aquesta nota i
s'indica l'autor.
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Política de safareig La Guillotina

Honorar les coses ben
. fetes és de bona gent

i aquesta setmana
Xavi Burriel amb el seu còmic
s'ha superat. Simplement
genial. Ja ho diuen, una imat-,
ge val més que mil paraules,
i aquesta, ha estat el millor
reflex del que està succeint al
nostre Benicarló.

Fet aquest preàmbul, i
com que jo no sé expressar
me com ell, ho faré de mane
ra més tradicional, amb les
meues paraules, matusseres
i en llibertat, seguint la meua
línia de pensament, que no
de pensament únic, encara
que a alguns no els agrade,
però sense apel'lar a la mala
'consciència de ningú. Doncs
alguns es veu que ja fa
temps que la van perdre i
encara l'estan buscant.

Dit açò entrem en matèria,
que passa a Benicarló amb
~Is terrenys. industrials? El

pensament únic d'alguns, ara
el volen reconvertir també en
"propietat única"? O haurem
de dir-li butxaca única?

Molt mala olor, com la del
Morrongo que encara xorra
la merda, fa tota aquesta
història dels terrenys del polí
gon industrial en mans d'una
única empresa. Però no per
l'empresa, no tinc res contra
ella, independentment que
siguen especuladors o no,
sinó per l'actitud que ha pres
el nostre ajuntament. Bé,
millor dit, els senyors del PP
BLOC, sobre tot els del
BLOC, els del PP .emulant
l'antiga cartilla militar "se les
supone", aquesta mena de
pràctiques caciquils, però els
del BLOC, que suposada
ment haurien d'estar-ne en
contra .... , ja m'explicaran.

Sinó, com podem agafar
la resolució de la Conselleria
publicada en el Diari de la
Generalitat, ficant com vul
garment diríem l'ajuntament

.amb el cul a l'aire, per la tra
mitàció en Ple, del PAl de
CAIGOR, de manera tan irre
gular. Sobre tot perquè la
pròpia Conselleria ja li havia
dit, anteriorment i per escrit,

,que no sé podia ni tramitar.
I la gent del PP-BLOC,

fent ordes sordes, ja no és
que es van encaparrar en
tirar endavant aquest PAl,
sinó que damun~ voten en
contra del Pla Especial del
SEPIVA que desenvolupava
la tercera fase del Polígon
industriàl "el Collef', on curio
sament és volia tirar enda
vant aquest PAl privat. Pla
especial del SEPIVA, el qual,
donaria la possibilitat de tin
dre terreny industrial públic,
per tant a menor preu, i del
qual estem tant mancats, a
moltes empreses que ho
havien sol·licitat.

Òbviament, aleshores,.
m'assalten tres preguntes
urgents, qui va permetre que
se· compraren tots els

terrenys, afectats per la ter
cera fase de desenvolupa
ment del polígon, tenint en
compte que era terreny per a
ús públic? Com és que el
nostre equip de govem PP
BLOC, no es va enterar, o no
va voler enterar-se, d~aques

.ta compra, quasi 90.000 m2,
si afectava uns terrenys cata
logats en un futur com a
públics? I la pregunta del
milió, perquè és va perme
tre?

Si algú d'aquestes perso
natges que ha permès
aquesta política de safareig,
tingués un mínim de vergon
ya dimitiria, però ja sé sap en
aquest país això està prohi
bit. Veurem si els socialistes
són prou valents per portar
els dos grups fins les últimes
conseqüències. També està·
en lloc la seua pròpia credibi
litat.

Esquerra Unida Dia de la Pau
TEXT: noemíoms

Esquerra unida va cele
brar dijous passat una
assemblea amb els mili
tants de la comarca del
Baix Maestrat al Casal
municipal. El tema a tractar
les eleccions generals. En
aquest sentit, es va rebre la
visita del cap de llista per
Castelló al Congrés, Víctor
Suarez, qui va plantejar els
eixos que seguirà la forma-

ció en la campanya electo
ral, centrats bàsicament en
incentivar al incorporació
de la dona al treball creant
les facilitats necessàries i
en vetllar pels sistema
d'ensenyament públic, així
com la sanitat i les pen
sions.

Durant l'assemblea es
va criticar la bipolarització
partidaria i es va insistir en
l'alternativa que ofereix
Esquerra Unida.

TEXT: noemíoms

Amb motiu de la
cel·lebració aquesta setma
na del Dia de la Pau i la No
Violència, L'Udol Teatre ha
preparat un espectacle per
a infants que tracta sobre el
tema: Estima'm. Contes
per la Pau. L'espectacle es
presentarà aquest dissab
te, 31 de gener al migdia a
la Plaça de Sant Joan
davant la biblioteca.

D'altra banda Alambor
ha preparat per dissabte a
les 18.30 hores una recep
ció a l'Ajuntament per l'es
criptor convidat als XV Pre
mis Xavier Arín, que serà
Josep Castellano. Un hora

més tard l'escriptor farà de
contacontes i a les 20
hores es farà el lliurament
entre els escolars del XV
Premi de Contes Xavier
Arín en un acte que tindrà
lloc a la Caixa Rural.

En els actes del Dia
Internacional de la No
Violència hi col·laboren
l'Organisme Autònom de
Cultura, la Diputació de
Castelló, la Conselleria de
Cultura, la Fundació Caixa.
Benicarló i la Institució de
les Lletres Catalanes.
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TEXT: carlesllUCh

Albert Sanchez Piñol, La
pell freda, Barcelona, La
Campana, 2002 ("Toc de
ficció", 28).

Albert Sénchez Piñol
(Barcelona, 1965) va guan
yar el 1997 el Premi de Con
tes Alambor. Després d'ha
ver publicat un recull de con
tes (Les edats d'or, 2001),
recentment ha sorprés el
panorama literari català amb
aquesta primera novel'la que
ha obtingut un éxit inusual: ja
se n'han publicat vuit edi
cions -fet remarcable en la
nostra cultura i llengua- i
s'han venut els drets de tra
ducció a diverses llengües
(alemany, anglés, castellà,
francés, italià, suec... ). Les
raons d'aquesta bona acolli
da, com sempre, són difícils
d'aïllar, però un cop llegida
l'obra no són incomprensi
bles.

El plantejament i la histò-

ria s'inscriuen en la millor tra
dició de la novel'la d'aventu
res i fantàstica del segle XIX.
El protagonista i narrador és
un activista irlandés que,
decebut de la independència
del seu país (som, per tant,
als anys vint), accepta una
ocupació d'oficial atmosfèric
en una deshabitada illa
atlàntica prop del cercle
antàrtic. Un cop allà, però,
descobreix que no està sol.
Hi viu un desconcertant per
sonatge, Batís Caftó, que
presumptament té cura del
far. Però, sobretot, desco
breix que de nit l'illa és ata
cada per una mena de
monstres amfibis que surten
de l'oceà.

Després dels primers dies
de sorpresa i horror, el prota
gonista s'alia amb Caftó, un
home estrany i violent que
manté relacions amb una
femella dels amfibis domesti
cada. Des de llavors, la vida
a l'illa se centrarà en una

escalada de violència per
sobreviure als atacs noc
turns, que cada cop seran
més frenètics. L'estada en
aquella petita illa esdevé un
vertader descens als inferns.
Però el contacte amb l'amfí
bia de pell freda obrirà pers
pectives que portaran la
narració per camins insospi
tats per al lector.

De manera magistral,
Sénchez Piñol combina les
tècniques narratives de la
tradició de Daniel Defoe,
R.L. Stevenson o Joseph
Conrad -confegint un llibre
que recorda molt aquelles
lectures engre~cadores que
enxampen el lector per la
història que narren- amb
una reflexió com més va més
aprofundida sobre la condi
ció humana. L'obra planteja
qüestions com la difusa fron
tera entre la humanitat i l'ani
malitat, les raons que moti
ven l'enfrontament i la violèn
cia, el cercle viciós que supo-

sa el llenguatge de la força.
Fins al punt que l'illa, el far i
tot el que envolta els (pocs)
personatges de la novel·la
prenen una significació gai
rebé al'legòrica, configuren
un microcosmos on es
juguen moltes de les ten
sions i sentiments que
mouen els homes: la por, l'a
mor, el desig, la crueltat...

Però, cal tenir-ho en
compte, el gran mèrit de l'o
bra és explicar això sense
forçar la lectura. És a dir, que
no és necessari entendre el
sentit de la història per gau
dir-ne, ja que tot el que se'ns
explica és una aventura que
ens arrossega, amb moltes
dosis d'imaginació i originali
tat. És un llibre que es pot lle
gir, per tant, a un doble nivell,
i qui vulga quedar-se amb
l'aventura de la trama no en
quedarà decebut, ni necessi
tarà res més.

Carles Lluch

Dues peces d'art: Santa Maria
e e ~st ~. ~

TEXT: noemíoms

Divendres 23, dins el cicle
"Benicarló i tu" organitzat per la
Regidoria de Cultura, Feman
do Peiró Coronado (pintor) va
oferir una conferència sobre
"Dues peces d'art Santa Maria
de la Mar i el Crist de la Mar" a
la parròquia de Sant Pere
Apòstol. Femando Peiró va
dedicar el discurs als especta
dors i a la memòria del reve
rend Rarnón Rodríguez Cule
bras, coHaborador a "Cepa i
Rails" (1949) i conferenciant
durant el 350 aniversari de la
vinguda del Crist de la Mar.

Femando Peiró afirmà que
hi ha motius que fan possible
que la imatge de Santa Maria
de la Mar- segle XIII, estil romà
nic- fou portada a Benicar1ó per
Jaume I, el Conqueridor. D'una
banda, Jaume I fou un rei que
tenia molta devoció a la Mare
de Déu, es deia que sempre
portava una imatge. D'altra
banda, és ben sabut que va
manar construir 72 ermites
arreu del territori conquerit. A
Benicartó hi havia l'ermita de
Sta. Càndida que després fou
de Sta. Maria de la Mar. D.
Rarnón Rodríguez també
afirmà, en el seu momen~ que

la imatge era de procedència
catalano-aragonesa.

La imatge ha estat mutilada
durant el pas dels segles: no té
cap de les dues mans originals.
La mà dreta és barroca i l'es
querra encara li falta, de mane
ra que porta el nen Jesús cla
vetejat a la mànega. La corona,
de 1950, li fou coHocada quan
fou nomenada co-patrona de
Benicar1ó. El pintor opina que
de restaurar-la tomaríem a tenir
una talla romànica però que
s'esborraria la seua història.

L:antecedent de la imatge
era d'estil barroc, va arribar a
Benicar1ó en barca, amb Cèsar

Cataldo, l'any 1650 i durant la
Guerra Civil, l'any 1936, fou
destruïda. Només en quedaren
uns dits de la mà esquerra, que
es desprengueren durant uns
trasllats, i es conservaren com
a relíquia. A la fi de la Guerra, el
reverend Lucas Salornón va
demanar als fidels una nova
imatge que va arribar l'any
1940. Estilísticament no respon
a l'estil de l'anterior ja que és
neoclàssic (s XIX)- equilibri de
masses, línies estilitzades,
bellesa que recorda els ciàs
sics- degut al conservadurisme
de l'església en referència a les
arts.

.....
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Els Conquistaors inicia les exaltacions falleres

TEXT: noemíoms

La falla els Conquistaors va ser la
primera de les entitats falleres a ini
ciar el cicle d'exaltacions falleres del
2004. L'entitat va presentar dissabte
als càrrecs que li representaran al
llarg d'aquesta edició. En aquesta
ocasió, la fallera major del 2003, i
actual reina del foc, Noelia Esteller
Bayarri li va imposar la banda a Caro
lina Arias, mentre que la representant
infantil Iris Esteller Cherta va rellevar
a Marta Queralt Orero, en aquesta
edició reineta del foc. Matias Barreda

Alves és el nou faller major infantil en
substitució de Cristian Arias Mejuto,
mentre que en les tasques de apadri
nament Rosita Foix és la padrina de
la falla, Ana Rosa Bosch l'és de l'es
tendard. Els representants de la ter
cera edat en aquesta edició són Pepi
ta Frases i Crescendio García L'enca
rregat de conduir l'acte va ser com és
ja tradicional en la falla els Conquista
ors, Juan Ramón Oms, mentre que el
càrrec de mantenidor ha recaigut en
aquesta edició en el portaveu del
grup municipal del Bloc i regidor de
cultura, José Luís Guzman.

•••••Campionat provincial de natació
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21é Mareos Fuente 2' 45" 52
22é Carlos Díaz 2' 47" 66
24é Marc Fresquet 2' 51" 05
33é Marc Foix 3' 00" 02
2a Susana del Olmo 2' 31" 95

INFANTILS
400 m. lliures (masclfemen)

16é Roberto Martínez4' 47" 32
18é Carlos Astor 4' 50" 12
24a Sílvia Roca 5' 53" 11

200 m. braça (masclfemen)
12é Carlos Astor 2' 55" 63

100 m. esquena (masctremen)
22e Roberto Martínez1' 15" 56
30a Silvia Roea1' 27" 81

"'.l;t "'" ..... - ..... 0,-
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1

Ctra. N 340, km 142
Tel: 96440 07 68 - Vinaròs

13é Marc Fresquet 2' 59" 09
14é Mareos Fuente 2' 59" 48
20é Josep Navarro 3' 03" 39
4a Susana del Olmo 2' 57" 74
6a Paula Saura 3' 03" 33
26a Martina Gil 3' 36" 33

200 m. esquena (rnasc6emen)
5é Miguel Piñana 2' 52" 44
8é Roberto Sanz 3' 07" 35
11é Marc Foix 3' 19" 09
5a Paula Saura 3' 06" 16
10a Janina Rodríguez3' 19" 59

200 m. lliures (mascJfemen)
5é Genis Senen 2' 26" 69
19é Roberto Sanz 2' 41" 75
20é Josep Navarro 2' 43" 55

braça, 100 metres esquena
i relleus 4x50 lliures

L'ambient fou magnífic
els dos dies de competició,
presentant la piscina un
magnífic aspecte a les gra
deries. Els nedadors i
nedadores també acompa
yaren i realitzaren unes cur
ses força igualades i plenes
d'emoció, això, , va fer que
els resultats foren molt
bons, ja que bona part
d'ells baixaren les seues
marques personals. Desta
carem en aquest aspecte la
bona adaptació que estan
tenint els nedadors de pri
mer any a les categories.

Els resultats i posicions
més destacades per part
del nedadors del nostre
Club han estat:

ALEVINS
200 m. estils (mascJfemen)

7é Miguel Piñana 2' 50" 48

AUÓI

ESTELLER IMPORT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriana

Exposició: Avda. Magallanes, 1 '" 'Cj
Tel: 96447 1708 _Benicarló f

~;l q.1f'

TEXT: cnb

Els passats dissabte i
diumenge, 24 i 25 de gener
de 2004, , els nedadors i
nedadores alevins i infantils
de la provincia de Castelló
celebraren la tercera prova
de la lliga provincial, en
aquesta ocasió s'aplegaren
a la nova piscina Provincial
de Castelló.

Pel que fa referència al
nostre Club van ser un total
de 16 nedadors, repartits
en: 9 alevins masculins, 4
alevines femenines, 2
infantil masculí i 1 infantil
femení.

Es nedaren les següents
proves: per als alevins, 200
metres estils, 200 metres
esquena i 200 metres lliu
res, per als infantils 400
metres lliures, 200 metres

-
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TEXT: rodolfoserrano

pacodelcastillo

La primera part del partit
que diumenge passat es va
disputar contra el Rossell
va resultar absolutament
prescindible. De fet, en els
darreres temps, totes les
primeres parts que disputa
el Benicarló resulten abso
lutament prescindibles. Són
de tempteig, de desgast del
contrari, quaranta-cinc
minuts per entrar en calor i
acabar amb les minses for
ces físiques que sol tindre
l'enemic. L'ensopiment
sempre acaba per apode
rar-se de les nostres senzi
lles ànimes d'aficionats al
futbol de primera regional i
els badalls són d'una
freqüència i durada propor
cional a l'espectacle (?) que
es desenvolupa sobre el
terreny de joc.

Abatut doncs per la poca
qualitat i la nul·la emoció de
tot allò que feien els vint-i
tres joves vestits per a l'o
casió damunt la ben cuita
da gespa del Municipal de
la Carxofa, vaig haver de
concentrar-me en altres
alternatives que m'oferia
l'entorn. Vaig comptar els
espectadors que hi havia a
la tribuna, vaig tractar d'es
brinar on s'havien comprat
una samarreta tan i tan
coenta (tres franges verti
cals blaves i negres) els
rossellans, vaig intentar
localitzar Miquel Àngel Pra
dilla per si hi havia baixat
per tal d'animar l'equip del
seu poble... en fi, tot
poques lligues que no
aconseguien treure'm del

damunt l'avorriment. Però,
mig adormit com estava pel
solet que em pegava a la
cara, em vaig sobresaltar
en sentir el soroll estrepitós
d'un tren que vaig veure
com circulava a una veloci
tat inusitada. Efectivament,
vaig endevinar que es trac
tava d'un dels famosos
euromeds que, com era de
suposar, va passar de llarg
per l'estació de Benicarló.
Em van vindre moltes
coses al pensament, no cal
dir-ho. Vaig pensar en el
senyor Paco Cascos, el de
Aquí hay tamate, i en els
quadres que li ha comprat a
la núvia i me'n vaig recordar
- no sé per què, per una
d'aqueixes relacions absur
des que fa el subconscient
de vegades- del linxament
que va dur la difunta Pilar
Miró a dimitir com a directo
ra general de l'ente pública
després d'haver adquirit un
parell de vestits. Quines
coses més rares em vénen
al pensament, veritat? I
encara no sé per quina mis
teriosa associació d'idees
vaig capficar-me en el dipu
tat Jaime Mundo, en les
intensíssimes gestions que
deu fer als més alts nivells
perquè algun tren s'ature al
nostre poble. Ostras, l'alcal
de! Vaig mirar i vaig com
provar com la nostra prime
ra autoritat no era entre els
espectadors. I vaig caure
de seguida que estaria por
ahi cruspint-se algun dinar
de la festa de la carxofa; és
clar, havien vingut els ita
lians i s'havia de quedar bé.
I ell en sap d'això de quedar
bé. Me'n vaig riure una altra

vegada tot recordant el
bonic vestit d'almirant que
tots els anys llueix un dels
hostes transalpins. Mira
que són de graciosos
aquests italians: Alvaro
Vitali, A/berto Sordi, Silvio
Berlusconi... Trobo que el
dia que els d'ací vagen a
Ladispoli l'alcalde també
s'hauria de vestir d'alguna
cosa; es podria posar una
de les múltiples disfresses
que li hem vist dur, no sé,
de faller, de tocador de
bombos i tabals o de mem
bre de protecció civil. Dur
una gorra de plat, sincera
ment, resultaria una mica
de mal gust. I mire, amb
aquestes cabòries i alguna
més, vam arribar a la mitja
part amb un m,és que previ
sible empat a no res.

L'incombustible directiu
José Toledo m'havia anun
ciat durant el descans
guanyaríem per dos a zero.
Vaig respirar alleugerit per
què amb el anys de futbol
que duu aquest home,
segur que no s'equivocava.
I així va ser. Als pocs
minuts, després de rebotar
la pilota en la cama d'un
defensa foraster, es va
marcar el primer. Tot eren
atacs infructuosos contra la
porteria enemiga. El tàn
dem tècnic va prendre una
arriscada decisió i va fer
seure a la banqueta dos
dels homes més experi
mentats de l'equip (el
famós Gus i Javi López) i
va treure dos xiqüelos (Javi
Bueno i Anta) que van revo
lucionar-ho tot. L'equip va
guanyar en profunditat i
com a conseqüència de

l'angoixosa pressió sobre la
defensa del Rossell va vin
dre, també de rebot, el
segon; va ser per un xut de
Masip que va desviar el
nostre exdefensa Miguel.
Ja a les acaballes la nova
adquisició, el tal Carlos
Luengo, va marcar el tercer
i definitiu en transformar un
lliure directe des de la fron
tal de l'àrea. Ni sé els anys
que no veia el Benicarló fer
un gol de falta.

El flamant fitxatge de
l'Atlético Baleares va exhi
bir bones maneres, però
encara és aviat per poder
dir res. És un xicot llarg i
prim - sembla un lIangosto
amb aquelles camotes que
no se li acaben mai- i tot i la
bona voluntat el detall més
significatiu que va poder
nos donar de la seua quali
tat va ser el fort tret que va
suposar el definitiu gol del
Benicarló. Una senyora,
suposo que la mare del
jugador en qüestió, el va
estar animant contínua
ment des de la grada, en un
perfecte català, amb una
passió que feia jornades
que no es veia. Tant de bo
Carlos continue marcant
gols i esdevinga la solució a
l'endèmic desencert que
estem tenint de cara a porta
en els darrers temps. Ara
continuem tercers a dos
punts del segon -el San
Pedro- i a tres del primer -el
Villarreal C. Diumenge
vinent anem al camp del
Vilafranca i després, dos
decisius partits seguits a
casa, contra el Benicàssim
B i el Villarreal C.

LaVeu de Benicarló
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El Benihort a punt per a la segona volta
TEXT: gregoriosegarra

El CF Benihort se prepara
per a la segona volta dels
diversos campionats en els
quals participa amb l'espe
rança d'aconseguir bones
classificacions al final de la
lliga. De moment s'estan
acomplint la majoria dels
objectius esportius que se
van marcar a l'inici de la tem
porada. Així, l'equip Cadet,
dirigit per Paco Salvador, ha
aconseguit remuntar un sot
de joc i resultats, que els va
endarrerir considerablement
a la classificació i que
després de la 1a volta, on
s'han aconseguit victòries

molt treballades, ha pogut
remuntar posicions i ara
ocupa el sisé lloc, a tan sols
dos punts del 4t lloc. Quedar
entre els cinc primers a l'a
cabament de la lliga seria tot
un èxit, doncs la presència a
l'equip de molts jugadors de
primer any fa pràcticament
impossible que se puga
revalidar el sotscampionat
aconseguit la temporada
anterior.
L'Infantil de José Viñes,
també amb bastants juga
dors novells a la categoria,
ocupa la mateixa posició,
encara que s'ha mostrat
durant la primera volta molt
més regular i sempre ha
estat a la part mitja/alta de la

taula. De mantindre la posi
ció acompliria amb escreix
els objectius marcats. Tant
un equip com l'altre desta
quen en la seua vessant
defensiva, donat què, amb
tan sols 21 gols encaixats,
són els menys golejats de la
seua categoria.
Pel que fa a la Lliga Nord de
Futbol-7, on estan els més
menuts, l'Aleví "A" de Johan
Bretó no ha pogut esmenar
un parell d'entrebancs al
començament de la lliga i
està 2n, a la guaita d'''Els
Ports", que aquesta tempo
rada es perfila com el gran
favorit per al títol. En Benja
mins, l'equip dirigit per Alber
to Segarra s'ha mostrat

intractable fins el moment i
compta els seus partits per
victòries, encara que el Ciu
tat de Vinaròs, 2n classificat,
tindrà de ben segur alguna
cosa a dir properament,
doncs tan sols ha perdut
l'enfrontament contra el
Benihort "A" y l'ha de rebre al
seu camp a l'inici de la 2a
volta.
Per últim, els quasi trenta
prebenjamins del club,
repartits amb dos equips,
segueixen disputant els par
tits corresponents al campio
nat comarcal, amb gran
assistència de públic que
xala amb l'excel·lent nivell
de joc demostrat pels partici
pants.

El partit més int~ns:
o

TEXT: Zonaesport.com

4 POVET.COM: Fofi,
Chelete, Acidesio, Vadillo i
Tito. També, Herraiz, Javi
Couceiro, Minhoca, Sergio i
Abel Macias

2 IBI FS: Gascó, Vicentin,
Ferrandis, Fabricio, Alcacer.
També, Carrión, Flavio,
Raul.

El Povet.com va sumar
una victòria important en un
partit molt treballat de princi
pi a fi. L'Ibi ha posat a prova
a un lider que ha dut el pes
de l'encontre i s'ha endut un
triomf merescut.

Tot i amb les importants
baixes de Xavi Olivera i
Francis Pérez, l'Ibi ha estat
avui un rival difícil de superar

per al Povet.com, que no ha
pogut comptar amb la parti
cipació de Sanchez Cava.
La igualtat ha estat la tònica
predominant d'un encontre
que s'ha viscut amb molta
intensitat tant pel públic com
pels jugadors dels dos
equips. Amb el resultat de 2
a 1 per als locals, gràcies als
gols de Javi Couceiro i Che-

lete, s'arrivaba al final de la
primera part.

A la segona, l'Ibi ha
empatat l'encontre, però Tito
Garcia Sanjuan ha demos
trat un cop més el gran
moment de joc en que es
troba i ha resultat decisiu.
Dos gols seus en l'últim tram
han donat els tres punts a
l'equip local.

Pista Coberta Infantil i Cadet

cabaixmaestrat

El dissabte 24 de gener
del 2004 va tindre lloc a
València la selecció autonò
mica de pista coberta en les
categories infantil - cadet,
amb la participació de duess
atletes del Club Atletisme

Baix Maestrat, Caria Vidal i
Cristina Ferrando i de l'atleta
benicarlando del CoLlegi
Diputació, Carlos Fabregat.

Caria Vidal participà en 60
MLI amb un temps de 8"50 i
va formar part de l'equip de
relleus 4X200. Cristina
Ferrando va participar en la

prova d'alçada amb un millor
salt d'1'43 m i acabant en 43

posició i conseguint fer RC
categoria infantil. Carlos
Fabregat va sortir en la
prova de 500MLI i amb un
temps d'1'20" aconseguí fer
2n.

També el mateix dia a

València va tindre lloc la
Copa de la Reina Pista
Coberta per Equips, al Velò
drom Lluís Puig . L'atleta
benicarlanda del J'Haider
Playas Castelló, Bea Ferran
do va fer MP en salt d'alçada
amb 1'68 i acabant en 43

posició.

-
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EL COMIC/ per Xavi Burriel

Solucions mediambientals

20N, FER 2 SISTEMES DE
CLAVEGUERAM, UN INDUSTRIAL
l UN ALTRE MUNICIPAL.

ConClUSions'
Més Va.l •

qUé canvien
de POble

--~ ... ~ ...

1ER, ENCARREGAR A LA U.A. DE
BARCELONA UN ESTUCI MEDI~
AMBIENTAL.

4ART. QUE ELS PAGARÀ EN PART 5É. l ES COMPROMETEN A
LA CONSELLERIA ACABAR LA PRIMERA fASE

ABANS DE L'ESTIU.

SER. FER MÉS COL·LECTORS QUE
AUMENTEN EL NOU
CLAVEGUERAM.

•••••••••••••
Llibres de text i lectures recomanades

Còl-Iegis públics i centres d'ESO i Batxillerat

COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

<3Ii~E~c:>L

,
COPIES COLOR

,
B/N I PLANOLS

Sant Blai, 2 -Tel.: 964475698
12580 BENICARLÓ
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