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BENICARLÓ

Editorial

Festes

J
a tenim les festes aeí prop, es van presentar els actes més impor
tants que gaudiran els benicarlandos i les beniearlandes, El
Consorcio, Alejandro Sanz i el Mesón del Vino pareix que seran les

parts més impOltants d'aquestes festes.
Possiblement a tots no agraden les actuacions estelars, peró aixó és

una cosa lógica, mai plou a gust de tots, a posteriori veurem si l'espec
tació era merescuda i podrem analitzar si realment valien la pena.

ATa bé, ayó del Mesón del Vino no és una actuació i cal valorar-lo
dins els seus Hmits. Que pensaran els propietaris de bars i pubs de la
ciutat, que ja de per si tenen la clientela prou malmesa? Es tindnl en
compte la seua opinió a I'hora d'ubicar-Io? Qui controlara l'accés deis
menors al recinte de la beguda? Sera realment una mostra gastronómi
ca de vins o només trobara uns pocs tipus de vins?
Caldria que els reponsables controlaren bé aquestes qüestions, per
estalviar-se problemes posteriors.

Hipermercat

Per 11 sembla que no tindrem hipermercat. La fon;a deIs arguments
de l'oposició pareix que ha pesat més que els arguments de l'e
quip de govern, ja que la Generalitat no ha donat el seu vist i

plau, perque considera que la destrucció de lIoes de treball seria major
que no pas la ereaeió. Sembla'que el sentit comú ha tornat als dirigents
superiors populars i no ha fet eas als local del seu mateix partit. EIs nos
tres comerciants de ben segur agrairan la resposta de la Generalitat.

Taxis

N o es fiquen d'acord. Sembla que les diserepaneies entre taxis
tes i ajuntament estan cada vegada més pujades de too S'ha de
continuar negociant (amb tots els col'lectius) fins arribar a un

acord cordial que satisfaga totes les parts, inclosos els usuaris.

Cartes deIs lectors
A Benicarló

El Boletín de Información Municipal, fechaj.uniO 1996 página 8 dice lo siguiente:
"Urbanismo fecha 2/5/96. ]o Requerir al representante de la Fundación Compte
Fibla, propietaria de la finca sita en la c/Rey don Jaime 41, para que adopte las

siguientes medidas en orden a la seguridad, salubridad y ornato público en la citada
finca".

Es frecuente en la actualidad el retroceso de algunos pueblos, y debemos procurar
que el nuestro no llegue a ello. Al hablar de esto es importante que el cidadano, deje de
ser un pasota. Y actuar en procurar prosperidad, no sólo para bien propio, también para
su entorno. En especial los que estan en cargos públicos en consonancia para ello.

Pero es sorprendente lo que podríamos llamar indiferencia a muchas cosas buenas
que se podrían hacer. Podríamos llamar la habitual figura tantos años repetida en la finca
que regaló mi tío José María Compte para Benicarló y que durante más de 50 arlos,
siguen repitiendo lo mismo los adminish'aclores que en la actualidad son el sr. alcalde,
el sr. cura de san Bartolomé y el hijo del alltelíor José Mar'ía Fibla Foix. Según dice el
testarnento. Creo que ya es hora que esta [mca necesita impeJiosamente ser defendida.
PJincipalmente frente a la maYOlía de los que aparecen como sus defensores.

¿Habrá hombres en Benicarló para ell07
ROSA FONTAiió
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Les restes patronals, novetats i oblits

Els Sau ens tornaran ha visitar durant les festes d'agost

REDACCJÓ

El cap de setmana passa
da la comissió de
Festes va presentar

)'esborrany del programa de
testes 1996. La tensió a la sala
de plens (on es va celebrar la
roda de premsa) era intensa,
ens havien promés desvetllar
una notícia bomba: quin seria
el concert principal de testes,
el més esperat per tots e]s ciu
tadans i ciutadanes no només
de Benicarló sinó de tota la
comarca.

Alejandro Sanz
actuara a la nostra
ciutat el dia 21 d'a
gost

En el moment d'anunciar el
concelt el silenci era absolut,
tots e]s representatns de la
premsa local (a]guns acom
panyats de familiars directes)
estavem espectants, i per ti, la
noticia: Alejandro Sanz
actuara a la nostra ciutat el dia
21 d'agost. El silenci va durar
encara uns moments més i
només es va sentir la veu d'un
deIs repOlters que deia: "1
aquest qui és?". Una vegada

aclarit el petit dubte, els mem
bres de la Comisssió de Festes
van continuar anunciant les
altres activitats més destaca
bles de les testes:

Hi hama més concerts: la
nit del certamen amb El
Consorcio i l' orquestra
Aitana, el dia 18 amb SAU, i
el dia 23 amb Los Suaves ( no
se'n refien, que el nom engan
ya). Els membres de la
Comissió van defensar unes
festes populars i en la mesura
del possible gratuita, i aixi es
faran moltes revetlles populars
i laja tradicional revista també
sera de franco

Tindrem dos eorre
foes, un a eanee
deIs dimonis de •
Massal-fassar i un
altre a eanee del
grup la falla La
Can-asea

També tindrem dos
correfocs, un a carrec deIs
dimonis de Massalfassar i
LID altre a calTec del ,glUp
de dimonis de la falla La
Carrasca. Segons sembla la
nostra comissió no s 'ha

aclarit amb els Dimonis de
Vinarós (que s'hamien de
plantejar canviar de nom
perque ara ja quasi són
més benicarlandos que
vinarossencs), en la roda
de premsa no se'ns va
explicar ben bé per que
peró els Dimonis de
Vinarós ens han dit que hi
ha dos punts del contracte
que la comissió no volía
acceptar i ells no podien
(Teme del contracte: pri
mer, cobrar la meitat abans
de comenyar l'actuació i
segon, no fer-se responsa
bles deIs desperfectes que
es puguen ocasIOnar
durant el recorregut,

sobretot pensant en el cotxes
estacionats. Sembla estrany
que abans no hi havia cap pro
blema en contractar-los i ara,
la comissió troba problemes
(els cotxes si estan estacionats
on no ho han d' estar, que se 'Is
enduga la glUa, i és normal
que vulguen asseb'urar-se el
pagament).

Tindrem per primera
vegada a Beniearló el
Mesón del Vino

Finalment una altra noticia,
tindrem per primera vegada a

Benicarló el Mesón del Vino.
Peró hi ha lma cosa que no
s'entén molt bé, ja que segons
va dir Edume Roca, regidora
de Festes i Presidenta de la
Comissió, no hi hauni. casetes
de marques comercials, sinó
que només dos cellers submi
nistraran el vi. Ja vemem si la
mostra gastronómica que hau
ria de ser el Mesón aconse
gueix els seus objectius.
També falta per aclarir el lloc
d'ubicació d'aquest Mesón,
segons sembla, es parla de la
Placeta deis Bous o deis solar
de la Fundació José Maria
Fibla, és a dir, al beJlmig de la
ciutat.

Només en queda un
dubte: on esta la Fira
Alternativa? durant la
roda de premsa no es
va anomenar

Només en queda un dubte:
on esta la Fira Alternativa?
durant la roda de premsa no es
va anomenar i seria una !lasti
ma deixar perdre lma cativitat
que ja estava consolidada i era
un element molt conegllt de
les nostres festes. Haurem
d' esperar al programa defmi
tiu per a saber si es mantindd
o no.
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Dures crítiques del PSOE
als populars benicarlandos

"El govern municipal del sr. Mundo és el
veritable problema

que té la ciutat de Benicarló"

Continua el malestar
entre el col·lectiu de taxistes

REJ)¡ICClÓ

Josep Ramon Tiller, com a
p0l1aveu del PSOE local
va realitzar lilla roda de

premsa a l'ajuntament per
valorar la gestió del govem
popular a la ciutat, 1 com era
d' esperar no va escatimar en
critiques i dures acusacions
contra el sr. Jaime Mundo i el
seu equip de govem.

"En aquests cinc anys
de govern del partit
popular a la ciutat de
Benicarló ens trobem
que la ciutat s'ha anat
deteriorant"

El grup socialista resmma
així les conseqüencies de la
gestió popular a Benicarló: "En
definitiva, en aquests cinc anys
de govern del partit popuLar a
La ciutal de RenicarLó ens tro
bem que La cilitat s 'ha anat
deteriorant, hem perdut eL tren
de La modernitat, hern perdut
oportunitats respecte a ciutats
vefnes, i aixó ha estat fruit
d 'una poLitica absoLutament
populista, de rentada de cara i
d 'actuacions que no reporten
cap tipus de beneficis a L'eco
nomia de La ciutat".

"Les grans obres d'in
fraestrustura, el trebaH
de gestió no s' esta
fent"

Les cIitiques deIs socialistes
es. van basar en el fet que,
segons aquest grup polític, "Les
grans obres d'infraestrustura,
eL que significa reaLment tre
baLL de gestió: dissenYQJ~ urba-

nitzar... no s 'esta fent ".
El senyor Tiller va recordar

l'oferiment que a principis de
legislatma va fer a 1'alcalde
Jaime Mundo per a col· laborar
en la gestió municipal, i que
fins i tot li van adre¡;:ar una
serie de propostes sobre arees
que el PSOE s'oferia a gestio
nar, "encara eslem esperant
que ens contesten, és que no
s 'han dignat a contestar, ni tan
soLs han tingut La deLicadesa de
dir-nos no, és eL summum de
I 'apatia, ni dir-nos no!!

Va acabar el seu discms amb
la més dma afinnació de totes:
"Pensem que en aquests
moments, eL govern municipaL
de! Partit PopuLar i eL govern
deL sr. Mundo és e! veritabLe
probLema que té La ciutat de
BenicarLó ".

"Des del dia 24 de
malg, l'equip de
govern sap, per la
Conselleria d'übres
Públiques, Urbanisme
i Transports, que no
s' instal'lara cap gran
superfície al terme de
Benicarló, ja que no
es considera d'interés
públic"

I dmant el tom de preglmtes
de la premsa local va alTibar la
noticia més sorprenent i de
gran imP0l1ancia per al comer¡;:
benicarlando: "Des deL dia 24
de maig, L'equip de govern sap,
per La ConseLLeria d'Obres
PúbLiques, Urbanisme i
Transports, que no
s 'instaLLara cap gran superfi
cie a BenicarLó, .la que no es
considera d 'interés públic".

REDACCJÓ.

Els tax.istes de la ciutat
estan molestos amb
1'actitud d'alguns

membres de l'equip de
govem. Aquesta setmana
se'ls va convocar per assistir
a una reunió amb l'empresa
interessada en instal·lar una
parada d'autobús a l'estació
de Benicarló, i quan van aITi
bar al despatx del sr. Cuenca
(convocant de la reunió),
aquest només va deixar pas
sal' un deIs representants deis
taxistes, davant la indignació
de la resta de professiollals,
ja que segons ens van expli
car, el coHectiu de tax.istes
esta dividit en dos: els mem
bres del Radio-Taxi i els
taxistes independents (amb
quatre membres cadascú d'a
quests grups).

El sr. Cuenca només
va deixar passar a la
reunió amb Autobu
sos Mediterrani un
deis representants
deIs taxistes, davant
la indignació de la
resta de professio
nals, ja que els
coHectius són dos:
els membres del
Radio-Taxi i els
taxistes indepen
dents

Es van viure un moments
de tensió que poc a pco van
anal' cedint i finalment, es va
obrir la pOlia. Semblava que
s'havia aITibat a un acord:
l'autobús només pujaria a
l'estació cada hora i la para
da estaria a 1'antic parquing
de 1'empresa IFF. El represn
tant deIs taxiste no estava
feli¡;: pero pensava que podia

haver sigut pitjor. Aixi sem
blava que més o menys tot
anava bé.

Semblava que s'ba
via arribat a un
acord, pero de ves
prada i segons un
horaris de Autobu
sos Mediterrani ens
vam assabentar que
l' auto bús passaria
cada mitja hora

Pero de vesprada vam
poder aconseguir un esbo
ITany de 1'horari de l' autobús
realitzat per l' empresa
Autobusos del Mediterrani i
les cosesja no eren com s'es
perava. En aquest full es diu
que la parada a Benicarló
sera cada 112 hora des de les
7,15 fins a les 22,45. La
indignació deis professionals
del taxi era evident, perque a
més a més consideren un
greuge comparatiu que "a
VinaI'os per exemple, ciutat
amb més u'ansit ferroviari, la
parada estara a 1'hospital ( i
de l'estació a l'hospital hi
haun bon tros) i l' horari
d'autobusos sera de 9' 10 a
17'40h".

EIs taxistes estan
esperant que Palcal
de Jaime Mundo
torne de vacances
per reunir-se amb eH

EIs taxistes estan esperant
que l'a1calde Jaime Mundo
torne de vacances per reunir
se amb el1 i que se'ls aclaris
quen totes aquestes qües
tions, i més si tenim en
compte que el düi 29 de juny
el servei de l'autobús hauria
d' estar en fi.mcionament.

-

-



Foto denúncia
Aquesta foto és histórica. Un deIs símbols més emblematics

deIs benicarlandos en una nit de "" va ser víctima d'una topa
da de carro, (i collons quin carro, 90 cavalls com a mínim!
) el xoc va ser tant fantélstic que el monument fal·!ic va perdre
I'erecció.

La sensibilitat municipal, en veure el molIó sostovat, com
sempre, alerta, cautelosa, i molt interessada, truca allí baix del
Municipal de la Canora i diu "envieu la cullera que ací hi ha
un molIó accidentat", Ells, ben creguts i cametes al cul, van I'a
caben d'assolar i .. , desapareix el molIó. Soluciones pepe.

Quan es produeixen danys i perjudicis al patrimoni historic a
causa d'un accident de transit, la companyia asseguradora ha de
pagar pels danys ocasionats, i l'ajuntament en aquest cas cobrar
per a restaurar el monument malmés. Per que no s'ha fet, eh?

Pel que es veu, d'on no n'hi ha no en raja. Si vols veure la teua Folo-denúncia publicada ho pols fer

envianl-Ia a {¿, \1.... k g~ cl Sanl Francesc, 95

~J) Xlivro BUENO

MANIA O OBSESSIó?

D es de fa temps no tinc dar si la
meua preocupació per l'estat de
conservació i miliora de les zones

verdes i jardinades de la ci utat és per una
mania congénita o bé per una obsessió pel
medi natmal en el qual he de vime i con
viure, peró el que m'ha sobtat molt és que
la regidora de turisme de Benicarló també
reconega que la ciutat necessita més
espais verds de cara a la seua promoció
turística exterior

M'ha sobtat molt és la regido
ra de turisme de Benicarló
reconega que la ciutat neces
sita més espais verds per a la
seua promoció turística

1m'ha sobtat aquesta aflflnació, realit
zada a una entrevista de LA V....., perqué és
el seu equip de govem qui ha d'assumir
aquesta necessitat ciutadana de promoció
de noves zones verdes a Benicarló, i que
a hores d'ara, després de 5 anys en el
poder municipal, poca cosa han fet en
aquesta linia, només privatitzar el servei
de jardinelia dm'ant la passada legislatura
i arreglar el jardí de l'estació dmant l'ac
tetal, i parem de comptar,

Per aquest motiu en la meua monoma
nia ecológica municipal voldria denunciar
l'abandonament a qué esta sotmés el jardi
<1-: I~ Pl"c:.~ rlpl If"",;?' fel~; L'na zona

verda que l'equip antelior del PP va supri
mir a la seua mínima representació (per
tal de potenciar, com no, I'estética tUlisti
ca de les taules, cadires i ombreI.les a la
solana), deixant aleshores només la gespa
que envolta la meravellosa font de
Mutxola, així com quatre floreres com a
simbol verd de 8enicarló, respectant aixo
sí les palmeres.

Voldria denunciar l'abando
nament del jardí de la Pla9a
del Mercat Vell

Pero tots ara poden comprovar que el
manteniment d'aquest jardinet brilla per la
seua total abséncia, aixi les tloreres quasi
no existeixen i la gespa esta completa
ment mOlta per manca d'aigua, és a dir
que l'herba s'esta secallt perqué ningú es
preocupa de regar o controlar el bon fun
cionament del sistema de rcg per aspersió
que es va instaLlar per evitar aquest fet
luctuós per a la gespa: no rebre el liquid
element necessari per a créixer com mana
la mare naturalesa,

1 al mateix temps també tots ens
podem imaginar les justificacions que
tant uns com els alu'es responsables dona
ran a aquesta fet, que segurament els sem
blara una infimitat comparant-Io amb els
grans i greus problemes que té Benicarló,
aixi I'empresa encarregada del seu mante
niment comentara que l'ajuntament no els
paga ni els informa de l'estat d'aquestjar
dinet i per aixó no han fet res; I'ajunta
ment per la seua part dira que en no té ara
la competéncia del manteniment de la

gespa del jardí del Mercat VeH i que ells
no sabien que la gespa no es regava tots
els dies, i finahnent tots responsabilitza
ran a SAUR per no mantindré com cal els
canys de la font i per aixó el dor de l'ai
gua potable benicarlanda és la que crema
la gespa que la font fuig del seu conu'ol.

Els ciutadans, turistes O no,
seran els que veuran l'estat
lamentable d',aquest jardinet i
la seua impressió sera for9a
negativa

PerÓ fmalment els ciutadans, tufÍstes o
no de Bemcarló, seran els que només veu
ran I'estat lamentable d'aquestjardinet i la
seua impressió sera forya negativa, com la
que prompte també tindran aquests ciuta
dans quan pas'sen per la rotonda d'enu'ada
a Benicarló per la via de selvei nord, on el
jardinet cada cop s'esta deteriorant a mar
xes forcades perqué els aspersors ara
estan regant el carrer i no la gespa, per
aixó aquesta s'esta secant en no preocu
par-se mngú del seu conecte funciona
ment.

Personalment crec que Edmne Roca,
preocupada com esta per les Z0.nes verdes,
hauria de donar un rapid toc d'atenció
sobre aquest deteriorament als seus com
panys de paItit i govem municipal si real
ment vol que el prestigi de Benicarló aug
mente tant de CaI'a als seus ciutadans com
als foranis i al mateix temps engegar una
campanya promocional amb el
"Benicarló, més verd".



Icíar Bollaín gran triomfadora
del Festival de Cinema·de Peníscola

[cíar Bollaín, Candela Peña j. Silke

JOSE? M SAN ABDON

En el número anterior de 14. \,14< k -g,,~ deixavem la
crónica del festival tot just en el seu equador, la resta de
la setmana es van desenvolupar una serie d'actes, alguns

anunciatsja en aquella crónica com els del dia 14 per tal de com
memorar el 40é. aniversari de la peUícula "Calabuch", que van
fmalitzar amb la projecció del film de Berlanga a la playa de Sta.
Maria que es va quedar petita.

La representació de "La extraña pareja" de
Neil Simon, a carrec d'aquests dos magnífics
actors comics que són Paco Morán i loan
Pera, ha estat un deIs grans exits del festival

Una de les novetats del festival d'aquest any ha estat la
presencia del teau."e, la representació de "La extraña pareja" de
Neil Simon, a cauec d'aquests dos magnífics actors cómics que
són Paco Morán i Joan Pera, ha estat un deis graos exits del
festival, i ha vingut a demostrar l'enonne interés que hi ha a la
comarca pel teatre, malgrat que únicament es pot veure en
comptagotes.

La gran triomfadora d'enguany ha estat Idar
Bollaín, ha guanyat els premis a la millor
direcció i a la mil10r peHícula per "Hola
¿estás sola?".Per la seua intervenció en aques
ta peHícula Candela Peña es va emportar el
premi a la millor actriu, podem parlar per tant
d'un autentic exit del jove cinema espanyo

El festival també va retre homenatge a Rafaela Aparicio,
que va desapareixer tot just el dia de la inauguració del certa
men, el record a l'acu-iu va ser constant i es va projectar "Mamá
cumple cien años" de Carlos Saura.

Va ser tot un encert la cerimónia de clausura amb un pre
sentador caracteritzat com l'actor Edmund Gwenn (el professor
Jorge Hamilton a la pel-lícula "Calabuch"), i es va assolir el
moment de majar emotivitat quan es va sentir la veu en off de
Pepe fsbert, emotivitat que va anal' en augment quan es va saber
que l'imitador de la veu era el nét de l'actor, Tony Isbet·t.

Pel que .fa al palmarés del festival, la gran triomfadora

,.
., ~ »,.~. ...-""~ '~' ...

~ .J •

Recordant Calabllig

d'enguany ha estat l'acuiu i directora Icíar BoJlaín, ella ha
guanyat els premis a la millor direcció i a la millar pel'lícula per
"Hola ¿estás sola?", també per la seua intervenció en aquesta
pel'lícula Candela Peña es va empOltar el premi a la millor
actriu, podem parlar per tant d\m autentic exit del jove cinema
espanyol. La resta de guardons van ser premi "Pepe lsbert" en
reconeixement de tata una trajectória per al' actor Luis
Barbel'O, premi del públic per a "Pédale douce" de Gabriel
Aghion, premi de la premsa acreditada per a "Le bonhew- est
dans le pré" d'Etienne Chatiliez, premi "Samuel Broston" al
millar cmtmetmtge per a "Amor digital" de Ramón Margareto,
premi Casa de América per a "La gente de la Universal" de
Felipe Aljure, premi al millar guió a José Luis Cuerda per
"Así en el cielo como en la tielTa" i premi al millar actor a
Javier Bardem per "Boca a boca".
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ACTIVITATS DE

LA CORAL lNFANTIL "PETIQUILLO"

La Unió de Llauradors
preocupada per la plaga
de la mosca de I'olivera

REDACCJÓ

La mosca de l'olivera és una perillosa plaga que en
els daners anys ha causat una important disminució
de les collites i ha deteriorat la qualitat de I'oh d'o

Iiva.

Aquests dies, per l'onada de calor que
estem patint es tem un desenvolupament
extraordinari d'aquesta plaga

Aquests dies, per l' onada de calor que estem patint es
tem un desenvolupament extraordinari d'aquesta plaga.
Per aixo La Unió ha sol'licitat a la Conselleria
d' Agricultura la creació de les mesures addicionals
necessaries per combatre de manera eficay la greu situació
que es viu al camp de la nostra comarca.

Des de la Unió s'ha demanat refon;ar els
tractaments aeris i facilitar als agricultors
insecticides gratui'ts suficients per a com
pletar des de terra el treball

Des de la Unió s'ha demanat reforyar els tTactaments
aeris i facilitar als agricultors insecticides gratuits sufi
cients per a completar des de tena el trebaJl realitzat per
les avionetes. També s'ha demanat establir un pla d'actua
ció que agilitze i coordine el servei de plagues.

Per altra banda, dema dia 22 la Unió ha organitzat una
jomada de trabalJ a Sant Mateu, durant la qual es tractara
el tema del cultiu de I'oli d'oliva ecologic i la refonna de
la O.C.M.

de divendres a dilluns

·Piratas informaticos

ANNA PWOL

El passat diumenge dia 16
de jlUlY, la Coral Infantil
"Petiquillo" va viatjar a

Valencia per a participar en 1m

Festival Coral.

"Som una cinquantena
de coralistes d'edats
entre quatre i dotze
anys que ens reunim un
dia a la setmana per a
disfrutar del cant
coral"

Els mateixos protagonistes
han elaborat un resum d'aquests
acte:

"Som una cinquantena de
cm'alistes d 'edats entre quatre i
dOlze anys que ens reunim un dia
a la setmana per a di.sfrutar del
cant coral. El nostre director es
diu Ricardo Macho Besé i l 'aju
da la monitora Elena Al\'bul.
Durant els assajos ens ho pas
sem molt bé, peró a vegadesfem
rabiar perque xerrem i juguem.
El diumenge passat varem anar a
Valencia per actuar amb unes
altres corals ".

OIga Sebastia diu: "varem
veure cantar a uns coralistes
menuts, que cantaven canr;ons
molt alegres, i després ens van
invitar a un refresc i ens van
donar un !libre". "Va estar
superbé, perque a l 'autobús ana
vem tots junts encara que a l 'a
nada el director no ens va deixar
cantar" comenta Carlos Palau.
Marta Castell ens comentava

"Ens ha vam passar mob bé,
perque vam coneixer altres
corals que van cantar molt bé.
La nostra actuació també va
agradar mol! al público Després
ens portaren al Parc Gulliver on
vam di~irutar molt"

Els responsables d'aquest
intercanvi estan d'acord que va
ser una experiencia positiva per
la convivencia i la germanor que
els oferiren la Societat Cultural
El Micalet de Valencia i pensen
que aquests intercanvis s'han de
fer més sovint.

Aquest intercanvi ha estat pro
piciat per la benicarlanda Auna
Chaler Felin, ex-directora de la
nostra coral i que en l' actualitat a
més de la sena activitat profes
sional a Valencia dirigeix de la
Coral Infantil "El Raconet".

La propera convocato
ria sera el VII Apice
de. Corals Infantils, el
proper dia 23 de juny, a
les 19h. a l'Auditori
Municipal

La propera convocatoria sera
el VII Aplec de Corals
Infantils , el proper dia 23 de
juny, a les 19h. a I'Auditori
Municipal. Enguany, a més de la
Coral "Petiquillo" actuaran les
dues corals del CoUegi Jaume 1
dirigides per Inés Beltran i
Conxa Lopez i ens visitara La
Coral Infantil de l'Orfeó Pau
Casals de Sant Carles de la
Rapita que actuara sota la direc
ció de Gregori Mestre i Núria
Rochet.

Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional video de boda

Pieza Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló



HO HAN ACONSEGUIT!

A
l I1lUssol ~o li ha sorprés massa la
concesslO per segon any consecu
tiu de la famosa i merescuda ban

dera blava de la Unió EW'opea, símbol de
la qualitat i excel.léncia de la platja del
Morrongo i voltants, així com del bon fer
lmmicipal en els temes mediambientals,
mal¡"rrat la campanya de denúncia i difa
mació de l'estat general d'aquesta zona.

Una campanya que per a alguns polí
tics municipals ha estat motivada no per
la possible contaminació dellloc, produi:
da gracies a que qualsevol pluja tOlTencial
pugués fer vessar o bé els líquids resi
duals deIs humans que hi passen per al1í o
bé la brutícia que s'arreplega al pluvial del
Passeig Mm'itim i que té la seua sortida al
bell mig de la platja, sinó per l'enveja
d'uns quants ecologistes o partits polítics
progressistes preocupats erroniament pel
tema.

Pero malgrat tot, el mussol té clm' que
aquestes banderes són producte més de

cliteris polítics que mediambientals, per
aixo a Benicarló ondejanl Lm emblema
que no correspondra clarament a la situa
ció real que hamia de caracteritzar un
indret amb bandera blava, ja que a més
deIs serveis, la neteja, la puresa de les
senes aigües, les campanyes educatives i
socials mediambientals reaJitzades dw'ant
l'any passat, els accesos, 1'0ferta lúdica i
esportiva projectada per aquest estiu, etc
hi ha altres factors d'aquest espai que no
comp-leixen els criteris per ser-li assigna
da un símbol com aquest, i com que no els
han volgut tinch'e en compte han fet possi
ble la bandera blava.

El mussol té clar que les ban
deres blaves són producte
més de criteris polítics que
mediambientals

A.ra bé el mussol ha constatat que mal
grat la campanya que posava en qüestio
nament la situació del MOITongo, l'equip
de govem popular no ha fet massa per

mil10rar mínimament les mancances d'a
quest lloc, així encara que hi havia coses
que eren impossible fer-les engnany com
desviar totes les ai¡,,'ües residuals fms l'e
missari submmí pel col.lector de l'Av
Papa LUlla o anuLlar el pluvial que aboca
a la platja del MOITongo, i ni molt menys
construir una depuradora com cal, altres
coses que s'hagueren pogut fer ni s'han
preocupat de fer-les.

Aixi el mussol ha comprovat com
encara ningú ha tret del mig de la platja
el meravel10s rétol del MOPU que pro
mocionava les obres realitzades allí
durant l'etapa socialista, sera perqué és
molt estétic i modemista i ajuda molt per
a la captació d'un tUlisme de qualitat, aíxí
com tampoc l'equip de govem del PP s'ha
preocupat de fer podm' les palmeretes allí
existents, netejar les males herbes, sem
brar gespa per donar-Ji un altre aspecte
més curós, o fins i tot asfaltar el cmllí que
va des de la platja fms al col.lector a cel
obelt, etc. Coses afavOlidores d'tilla ban
dera blava i que no costen massa diners
públics.

.,
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Unes tomaques madu
res, uns pimentons
rojos, un cogombre,
una mica d'all i pa sec
al gust fan una bona
mesc1a

Convindra deixar-ho reposar
una bona estona al frigorífic en
una cassola de fusta si pot ser,
Aquesta sopa hamia d'acom
panyar molts deis nostres apats
estiuencs,

Després bi afegirem la molla
del pa que haurem tingut amb
aigua fresca i seguirem reme
nant per posar-hi aigua a aques
ta mescla fins aconseguir e!
grau de consistencia desitjada,

Després de tot ayO, anirem
rectificant de sal, oli i vinagre
fins que siga al nostTe gust

El gaspatxo és una
sopa freda d'hortalis
ses crues que té gran
proliferació i ús en els
mesos de l'estiu

Amb unes bones tomaques
madures, uns pimentons rojos,
un cogombre, lUla mica d'a11 i
pa sec al gust personal tindrem
una bona mescIa digna deis
ellllrs,

Pendrem les hortalises i les
pelarem, després les xafarem
amb lma ma de morter ben
fines amb l'al1,

Gaspatxo

M enjar per exeUen
cia de la nostra
Mediterrania, N'és

una sopa freda d'hortalisses
cmes que té gran proliferació
i ús en els mesos de l'estiu,
L'Oligen, massa vegades con
fmat a les tenes andalusses ha
pOltat moltes especulacions ja
que per tota la conca de la nos
tra mar existeixen moltes varie
tats semblants d'aquestes sopes,

La discoteca té dos
ambients, una terrassa-pub al
descobelt i el que és la disco
teca propiament dita amb lma
capacitat per a 2000 persones,
Un projecte molt ambiciós
que esperem puga donar més
vida noctuma a la nostra ciu
tat, i potser així els nostres
joves decidisquen quedar-se a
la seua ciutat i no anar de
"rnarxa" als pobles velns com
ve passant d'uns anys enya,

y

11 'JJ,J.4 t:"', 1 t"~
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REDACClÓ agrada més per aquestes

Unaparellad'empresa- terres",
ris catalans s'ha _

embarcat en lUl gran La discoteca té una
projecte: inaugurar una disco-
teca a Benicarló, Aquesta nit terrassa-pub i el que
els més marxosos de la ciutat és la discoteca amb
podran comprovar que és una capacitat per a
Chasis i com es viu la nit en
aquest nou local. 2000 persones

Aquesta setmana es va fer
la presentació delnou establi
ment a la premsa local i
comarcal. Dmant la roda de
premsa els propietaris van
agrair la bona acollida que
han tinbTUt entre els benicar
landos, Van definir Chasis
com a "una discoteca jove,
esta enfocada per a atendre a
un públic d'entre 18 i 35
anys, la música sera una mes
da del que és la música que
més sana a Barcelona i la que

V Truco per saber que dimonis és aixo que surt totes les setmanes a la pagina 10 de! vostre setmanari

V Les he llamado para felicitar a los reponsables del caos circulatOlio que estamos padeciendo estos días: vallas por aquí, zan
jas por allá, obras, escombros", Si lo ensayan no lo hacen mejor

V Vol dría saber si és veritat que en una recent visita a les nostres terres d' Ana Botella, senyora de l' actual president del govern,
es va acovidar a un dinar als principals alcaldes populars de la zona i es van oblidar del senyor Jaime Mundo, el nostre,

V Quan s'acabaran les maleldes obres del passeig Marítim?

V Una pregunta: si s'obliga als funcionmis de l'ajlU1tament afer vacmlces la segona quinzena del mes d'agost per fer-Ies coin
cidir amb les festes patronals, per que el senyor alcalde se'n va de vacances al mes de jlmy? Quin exemple!

El vostre telefan és el 47 53· 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perque hi deixeu les vostres opinions, queixes i sug

gerencies, Cal que deixeu el vostre nom i número dedocurilemtd'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)
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IX PREMIS ALAMBOR
BENICARLÓ 1996

Baile
de salón

Abierto
viernes, sábados

y visperas de
festivos

Associació Cultural Alambor

edita aquesta associació benicarlanda.
El tennini d'admissiófinalitzara el 30

de setembre de 1996 i el llimament de
premis s'efectuara durant el sopar literari
del dissabte 9 de novembre de 1996.

•

REDACC¡Ó

, ,.,
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'2580 SENlCARLÓ (CastellónJ

--- -TAPES
ENTREPAN$
APERITIUS

L'Associació Cultural Alambor
convoca els seus premis literaris

Corts Valenclanes, 15 bajos
Teléfono y Fox 9641 47 11 67

, Angel Gílabett Rodríguez

&nulImfimfl(j)~
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Tots tres premis tenen Wla dotació
economica de 310 ecus (o 50.000 pesse
tes) en concepte de drets per la seua publi
cació a Passadís, quadern de Lletres que

Tots tres premis tenen una
dotació económica de 310'
ecus (o 50.000 pessetes)
en concepte de drets per la
seua publicació a
Passadís, quadern de lle
tres

J,a,s'han convocat els IX Premis
Alambor 1996. Com ja ve sent
habitual, enguany també s'han

convocat els premis en tres modali
tats: IX Premi de Contes ( amb la
fmalitat d'estimular la creació litera
ria), IV Premi d' Assaig Breu (que té
com a projecte fomentar la recerca i
estudi de temiltica literaria) i VPremi
d'Investigació Idiomiltica (amb la
finalitat de promoure els estudis
sobre la llengua catalana refelits a
I'ambit tenitorial de la comarca del
Maestrat i els Ports).

Festival

Pel que fa a l'aspecte cinematografíc,
caldria millorar la qualitat de les
pel'lícules que participen en la secció
informativa, la resta de seccions esta a
prou bon nivell, pero el principal pro
blema és la sala de projeccions, per una
banda la seua escassa capacitat, que fa
que sovint es tinga de quedar molta gent .j' ...,.. "'.......
fora, l'altra que és molt dm tenir d' a- Í( "p t'/l
t,'Uantar en aquelles cadires més d'una ....

~ el joclnt(} ~v&otf;f, 12 }:

~;~:~~~n~~i~:;': ~:~~~.~~e:~u~i~:s~~ ~~·~22lsil~S!E:e;S;'\.\@j·1'ill1D2;)7S"W~"'>21'-'2:"J!1k~';¡¿diE./!:g;>TZ¡~~·2]5~¡z¡~¡;;;iN[f~~S'::=[¿~0J:¡i
val i fer les projeccions als cinemes
d'ací, i la resta d'actes a Peníscola, al
capdavall la majoria d'espectadors son
o viuen a Benicarló; la regidora de tw-is
me de Benicarló, Edurne Roca, parlava
la setmana passada en aquest setmallari
de. que anaven a col·laborar amb
l' Ajuntament de Peníscola,' pot ser la
col'laboració en aquest tema seria inte
ressant.

El principal problema és la
sala de proj eccions, potser
s'hauria de tornar a implicar
a Benicarló i fer les projec
cions als cinemes d' ací

-------~----------'

Pero 1m any més hem tingut la per
cepció que la ciutat de Peníscola viu una
mica d' esquena al seu festival, moltes
vegades ens ha fet la impressió que la
vei"na ciutat rebutja tot allo que no done
un benefíci economic immediat, i pot
ser obliden que activitats de prestigi
donen a la llarga un rendiment econo
mic, l'exemple és que ciutats no massa
grans com Carmes o Avinyó són cone
gudes intemacionalment pels seus festi
vals de cinema i de teatre respectiva
ment

Un any més hem tingut la
percepció que Peníscola viu
d' esquena al seu festival

E
n e,l moment d'escrime aquestes
línies encara no han fet la valora
ció sobre el Festival de Cinema

de Peníscola cap del responsables, tant
de l'organització com dels patrocina
dorso
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Codonyer
(Cydonia oblonga)

Observant les fotograties
podem veure 1r evolució que la
societat fa en les relacions
amb el seu entom

Fotografiar el medi ambicnt

La passada setmana es va realitzar
l'exposició de les obres presenta
des al IV concurs de fotografia

"Alambor", el qual es convoca, segons
s'especifica en el preambul de les seues
bases; "per possar en relleu la problemati
ca de les actuals l'elacions entre el medi
ambient natmal i social".

Tot i la dificultat de comprensió i intel'
pretació que en tul principi pareix tenil'
aquest propósit, realment l'exposició va
complil' gratament l'objectiu que perse
guia, si hem de fer cas deIs comentaris
realitzats tant per paIt deIs membres del
jmat com pel públic que la va presenciar.
Aquest propósit es va complint des de el
seu origen -ara fa quatre aI1YS-, de tal
manera que observant les fotografies
exposades podem veure l'evo]ució que la
nostra societat fa sobre la comprensió de
les relacions entre els ciudatans i el seu
entom.

Un bon sector de la població encara
identifica el medi ambient aIllb l'entorn
natm"al, aIllpliant-lo, com a molt, a algún
problema específic com puga ser la conta
mmació, r energia nuc1eaI' o el forat a la
capa d'ozó, pero Ji costa relacionar la bici
cleta del abuelo -títol de l'obra guanyado
ra en el concurs a que fem refel'encia- amb
la problemittica del nostre medi mnbient
més immediat.

És d'agrair aquest salt mterpretati u i
qualitatiu, manifestat a través de les foto
grafíes del concurs, el qual suposa fugir
deIs tópics per endinsaI"-nos en la com
prensió i interpretació deIs p'roblemes més
immediats, sense les quals dificilment
podrem trobar les solucions que aquests
necesiten.

A rbret mai
espinós, de
branques

joves peludes. Fulles
ovades més o menys
peludes i amb més
espessor de pels a la
cara inferior. Flors
d'un blanc rosat, amb
el pedlmc1e curtíssim,
solitaries al capda
munt de les branques.

Fruit el codony,
gros, molt olorós i de
gust aspre; de la seu
polpa s'obté la confi
tura anomenada
codollyat.

Florida: abril,
maig; ITuctificació:
setembre.

És ongman
d'Orient. Freqüent
ment cultivat, i de vegades subespontani, es troba a tot el nostre tenitori.

E5TELLER IMPORT AUTO E5TELLER

•Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768
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ADÉU A L'ASCENS

D esprés de la derrota d'aquest
dijous al caJ~P del Sant Marcel'lí,
el Bemcarlo ha dlt el defmitiu

adéu a I'(UlÍca esperanya d'assolir l'as
cens a tercera divisió. Els homens de
Fener han Higat tres derrotes consecuti
ves i matematicament no tenen ja cap pos
sibilitat.

Després de la derrota d'a
quest dijous al camp del Sant
Marcel'lí, el
Benicarló ha dit el
definitiu adéu a \'ú-
nica esperanc;a d'as-
solir l'ascens a ter-
cera divisió

Diumenge passat es va
caure al camp del Tonevieja
(2 - O). Diuen les croniques
espOltives que el nostre
equip va mereixer un millor
resultat i que fins i tot es va
permetre el luxe de fallar un
penal quan millor jugava.
Els torrevellencs van ser
molt durs i van deixar lesio
nats Josemi i Lucas. Als deu
minuts ens van fer un gol en
gelat i fms les acaballes de la
primera part el domini va ser del
Benicarló; al plincipi de la represa un
altre gol i altra vegada a posar el joc els
nostres. Pero futbol és futbol i el que
valen són els resultats.

A Valencia, contra el Sant
Marcel'lí, k. \;4< va estar l'ú
nic mitja de comunicació
local que es va permetre el
luxe de dur dos corresponsals

A Valencia, contra el Sant Marcel'lí, L..
tll{. va estar l'únic mitja de comunicació
local que es va pennetre el luxe de dur
dos corresponsals. El Benicarló se les va
veure contra 1m rivalmolt dur, qlle no va
ser ni una ombra del que va passal' pel
Municipal de la Carxofa, contra un camp

impracticable, contra un arbitre que tirava
cap a casa ¡contra lUl públic poc nombrós
pero forya "animat". Als vuit miuuts de
jac, tot aprofitant una falta a la vora de
rarea els valencians (és un dir) van mar
car el primer; León es va allargar tant com
va poder pero la bimba es va introduir
irremisiblement per I'escaire dret de la
seua porteria. A partir d'ací el domini va
ser absolut del Benicarló, amb unes cla
ríssimes ocasions que van culminar amb
un brillant gol de Canillo incomprensi-

blement anuHat per l'arbitre (situacions
com aquesta baixen la moral del més pin
tat, pero que hi farem).

El Benicarló se les va veure
contra un rival molt dur, un
camp impracticable, un arbi
tre que tirava cap a casa i un
públic poc nombrós pero
forc;a "animat"

Als tres minuts de la segona part un
altre gol local i altra vegada, i fins al final,
tots a la baJTaca "marcel ·Iinera". Tantes
van ser les ocasions que, en un clar penal
que Ji van fer a Santi, Eloi va establir el
resultat definitiu (2 - 1). Em va semblar
curiosa la cictica de l'equip valencia,
patada amunt i que siga el que Déu vulga;

les redu'ides dimensions del camp afavo
reixen comportaments d'aquesta mena.
Com a curiositat diré que els jugadors
benicarlandos no van llenyar ni un baló
fora del campo

Algunes notes simpatiques del partit.
L'arbitre va endatTerir l'inici prop d'un
qUatt d'hora per fer remarcar el camp,
com si no ho hagués pogut veure abans
que les arees eren massa menudes. Una
altra. Els crits de "Benicarló cagalló" ens
va tocar sentir-los fins al xiulit final; és el

nostre tragic destí. Més enca
ra, el Sant Marcel'lí té una
mena de "grada jove" com
posta per lUla trentena de
dones del lNSERSO que es
passen tot el pattit atlimant el
seu equip i, el que és més
curiós, sense posat'-se massa
amb els contrincants. La
darrera. Per aITibar al batl;
aqueix em vaig perdre i hi
vaig haver de recular del
"baipas" quan vaig vew'e un
retol que posava: "Sueca", i
és que sóc massa de poble.

Els crits de
"Benicarló cagalló"
ens va tocar sentir
los fins al xiulit
final; és el nostre

tragic destí.

Diumenge vinent, a partir de les sis
trenta, al Municipal de la Carxofa, el
Benicarló acomiadara la temporada con
tra el TOlTevieja. la sé que no ens hi
juguem res i que no coneran les maletes
(com completament de broma em va dir el
president del Sant Marcel'H) pero el nos
tre equip sera I'arbitre de la promoció.
Ben segur que es veura un bon matx i els
nostres jugadors es mereixen 1m bon
comiat de I'afició. A veure si és veritat,
que aquest diumenge no hi ha comrmions,
ni batejos ni res que se li semble. Anime's
i aprofite la darrera oportunitat que tindra
aquesta temporada de veme bon futbol,
perque si confía en les tactiques de
Clemente esta vosté molt, pero que molt
equivocat. Au l

-
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El C.B.Benicarló s'enfronta el proper divendres
a la sena renovació

El proper divendres dia 28 se cele
brara ala Caixa Rural l'assemblea
general del Club de Basguet

Benicarló. Entre els punts més importants
de l'ordre del dia cal destacar l'elecóó
d'un nou president, ja que encara no s'ha
trobat cap substitut per a José Tartarín.

El proper divendres dia 28 se
celebrara ala Caixa Rural
l'assemblea general del Club
de Basquet Benicarló

La seua dimissió inevocable ha deixat
el club local sense president durant uns
mesas. Si els socis ha aproven, també
s'esperen diversos canvis a la junta d'ad
ministració, incorpoant-se noves cares als
diferents canecs

Pareix que el Club de Basquet
Benicarló vol comen<;;ar un
canvi d' actitud en tates les
línies directrius de l' entitat.
El descens deIs séniors ha
precipitat aquests canvis

D'aquesta fonna pareix que el Club de
Basquet Benicarló vol comen<;ar un ca.l1vi
d'actitud en tates les línies directrius de
l' entitat. El descens espOltiu deIs dos con
junts séniors després d'una temporada

,'l'D ALE:.;.; GOZALlJO I BELTRAN

molt dolenta plena de pro-
blemes, ha precipitat els
canvIs.

Diumenge dia 16 es
va celebrar una jor
nada festiva a sant
Gregori. Després de
la paella, la dama
de I'entitat 1995
Raquel, va cedir la
seua banda a Célia,
dama d'aquest any.
A l'acte va estar
present el millar
esportista de club 1996, José
Miguel Cornelles

El proppassat diumenge dia 16 es va
celebrar llna jornada festiva al recinte
lúdic de sant Gregori. L'acte va reunir
practicament a tates les persones relacio
nades d'alglma fonna amb el club de bas
quet. Després de degustar una gran paella,
la dama de l'entitat de l'any passat
Raquel, va cedir la seua banda a Célia,
dama d'aguest any 1996. A racte també
va estar present el millar espOltista de
club 1996, el jove José Miguel Cornelles
"Mancho", col'laborador habitual d'a
guest setmanari ..

S'ha demanat una indemnit
zaclO pel despla<;;ament a
Valencia per repetir els últims
minuts del partit contra el
C.B. Dimar

Sense deixar 1'actualitat del club recor
darem que encara s'esta esperant la con
testació al recurs presentat fa unes setma
nes a la Direcció General d'Esports. En
ella el club local demanva una indemnit
zació per haver estat obligat a desplac;;ar
se a Valencia per repetir els últims minuts
del partits contra el C.B. Dimar, del cam
pionat autonómico

..

La millar música

El millar magazin.e

La millar infarmació
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Em treu de polleguera
Jl'.o ALI.'.x GOZALBO 1 BELTRAN

Estimat amic Clemente:

E
n primer 110c m'agradaria felicitar
te per haver pOltat la teua selecció
(no la nsotra) fins els quarts de

final de l' Emocopa. Ara, un cop fet ayO,
passaré a intentar intraduir-me a I'interior
del teu cervel1 d'insecte. Vull fer-te entrar
en raó. No ho aconseguiré pero necessito
desfogar-me.

Després de provocar una Guerra Civil
entre els mitjans de c01ml11icació no has
pogut quedar-te al marge. Com sempre
has fet, per l'esquena iamb la 'TIirada per
missiva del Mr. Sean radiofonic (José
Maria García) vas agredir un periodista
que estava entrevistant Amor. Les bufo
nades de les teues rades de premsa i els
insults als professionals de la comunica
ció quedaven enrera. Ara era el moment
de la forya bruta sense control, aquella
que vals inculcar per ressuscitar la Fú,ia
Espanyola.

Hristo Stoichkov assegmava fa tan
soIs uns dies que els catalans preferien

Bulgaria a Espanya. Els pensaments
infantils de l'exblaugrana posen, com
sempre, el dit a la nafra. Conselvem el
bon gust. No ens agrada la selecció
espanyola, no tant per motius nacionaJis
tes com per pura logica futbolística.

No ens agrada la selecció
espanyola, no tant per rnotius
nacionalistes corn per pura
logica futbolística

M'irrita que t'hages oblidat els millors
jugadors a casa. Em treu de polleguera
que col'loques 7 defenses marcadors al
mateix temps. Pero, siguem clars, allo
que m'exaspera és la teua prepotencia a
l'hora de continuar ofenent toes les per
sones amb sentit comú que critiquem
I'antijoc al qual ens té acostumats.

Si eliminen Espanya als quarts de,final
hi hauni un gran beneficiat. No el Grup

Prisa com assegures tu, sinó el futbol, és
. a dir, tots.

Allo que m'exaspera és la
teua prepotencia a l'hora de
continuar ofenent toes les
persones amb sentit comú
que critiquem l'antijoc al
qual ens tens acostumats

Finnat: 1m utopic que encara creu en
els Reis d'Orient i en el Guardiola. Slllt al
camp i disfruta"

L'estaca

La renovació de Clemente fins després
del Mundial de Franya'98. Per qué no ens
esperem als resultats de l'Enrocopa?
Esperem i no desesperem.

---_._-----------------------,

EMISSORA MUNICIPAL BEN/CARLÓ

Anunciar-te a Lti V4-
només et costara

400 pessetes

Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
~ Hambúrgúesas...

Pg. Marítim, sIn
(Junto a la pista deportiva)

1r 473892 12580 Benicarló

J~

f5
RESTAURANTE

EtC0l!9°

MENDEZ NUÑEZ. 85
TELEFONOS 47 00 75 • 47 50 38

12580·BENICARLO
(CASTELLONl

_ ..

L¿¡ V~~

el teu setmanari
compra-te'l

. ._..--l
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Horltzontals

LA UNIÓ DE LLAURADORS ha organitzat
per al dia 22 de juny una jornada de
treball a Sant Mateo en la qual es trac
taran els temes del cultiu biol6gic de
l'oli d'oliva i la reforma de la O.C.M.
(regulació del mercat i ajudes a l'oli).

SETMANA ESI)ORTIVA, l'Organisme
Aut6nom d'Esports organitza el diu
menge dia 23, a la platja del Morrongo,
la Gran Festa de I'Esport:
* A les 18,30h. Activitats esportives

d'oci per a xiquets i xiquetes
* A les 20,00h. entrega de trofeus als

millors esportistes de la temporada 95
i a les persones vinculades a l'esport

* A les 22,00h. Gran Revetlla Popular
de Sant loan amb el Duo Aquarel'la

* A les 22,00h. Barbacoa gratuIta per a
tots els assistents amb cervesa sense
alcohol inclosa

* A les 24,00h. Gran "Crema" de la
foguera de Sant loan i Castell de focs

* Dissabte 22 i diumenge 23 escalada i
tirolina a la Font Ferrera

* Diumenge 23, a partir de les 21,30h., a
la platja del Morrongo: barbacoa

1

2

3
I--I---+--t---t--

4
I--I----i--+--

5

6

7

1. Hom les conFon sovlnt amb les molsas.
2. Simbol mateorolOgíc - Aceió de demanar aIut.
3. Se'n falen peces d'ús interior· Símbol químle.
4. Obstrueció Intestinal - Elogia.
5. Em pertanyen - Brollan amb forca d'una obertura.
6. Partoea una u - Les traginava un aetiu aselau - Es molt

visible la que hi ha a I'entrada d'ltalia.
7. S6n cosa d'altri - HI va una pe • Seguida d'una erra.
8. Teorlcament hauria de servir per entendre'ns.
9. Els tres més famosos eren quatre.

lO, Simbol químle - El primer de I'últim • Rosada.
11. Una de les nlmfes deis boses • Pintor eatala (1876

1915).
12. HI va una te - Elnes de treball . Amb una essa feu'

el feto

11

12

8
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10
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Vertlcals

1. Com par CDstum de repetir un matelx acta.
2. D'un ·pobla que no volla admetre el jou d'Atenes 

O'un to bru fosc,
3. Una pe • I t'anavas quedant esdentegat - Una altra

pe, pero ara seneera.
4. Dames d'un poble entre el Montseny i les Gulllerlas,
5. Principi de taosofla - Animal Qua té peülla.
6. Posau·hi una les sansa regate1ar - Desaeostumat •

Una altra erra solitaria.
7. Més diflcils de perdra que de guanyar - Abreviatura

d'una unltat de pressió - Trampat com un gín10l, gita
eap a Ginebra, el gironi Ginesta.

8. Municlpl de I'Alla Cerdanya - Consonant doble . Fa
un eert soroll d'ales.

9. Canr,;6 de taula - De considerable volum.
10. Hl va una essa - Amiden, cusen I emproven o bé

veuen com ha fa el marlt.

Ha
LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:

HORITZONTALS: 1. Adscripció. 2. Paire. Ra. R. 3. Ru. Escolti. 4. Enll. T.
Maig. 5. No. Celebri. 6. E. Peneu·in. 7. Niar. Yema. 8. Tanarida. L. 9. A. Sego.
Sí. 10. Golafreria. 12. Ema. Restat.
VERTICAI& 1. Aprenentatge. 2. Dauro. la. Rom. 3. Sí. M. Pan. Ela. 4. Creo
Cerasta. 5. Resten. Re. Fr. 6. 1. C. Levigaré. 7. Prometedores. 8. Calabria. Irt.
9. L Ti,';, ,~;a lO 0.rigi..'1'11itat

IV PREMI DE POESIA "FLOR NATURAL
DE BENICARLÓ"1996
Les persones interessades a participar en
aquest premi tenen fins a les 14,00h. del
dia 31 de juliol per a presentar els seus
poemes a l'Organisme Aut6nom de
Cultura. Les bases es poden recollir a
l'Ajuntament de la ciutat.

ACTE DE CLAUSURA DEL CURS DE L'IFP,
a la sala d'actes:
* 18'30h, Lliurament del IV Premi de

Contes i deIs premis de fmalització
d'estudis 90ncedits per l'APA.'

* 19'30. Actuació de Quico el Celio, el
Noi i el Mut de Ferreries
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./ÓJ lOAN GREGORJ ALBJOL

El moment de·'l'estrany

E
l protagonista de Tierra, l'última peUícula de Julio
Medem, és un Cat-melo Gómez que es desdobla en
ange1 després d'al·legar una imaginació hiperexcitable.

No en parlaria ara si, a l'eixida del cine, hom no m'hagués
suggerit un recms tan atnanós com el de la simetIia de con
trat'is: l'angel de la vida i l'ange1 de l'extennini. No hi podia
estat' d'acord perque en cap moment de la histol;a es produi"a
ni ruptura ni exc!usió, de fet, no hi pot haver dilema si l' enor
ha estat desterrat de la tria. A més a més, aquel1a lectura no era
capay d'iHuminar les moltes zones d'ombra que, a conscien
cia, el director havia sembrat tot alllarg de la cinta i es resig
nava davant deis matisos que amb més potencia espesseien el
l1enguatge de la pel·lícula. El secreto de la vida -diu Medem
al programa de ma- consiste en apreciar la seducción de
cada forma de misterio.

Els límits del nostre ocea interior són inson
dables i ell, l' estrany, habita una zona obs
cura i sense dimensions

L'altre canú, una via que assunús el magnetisme d'a
quelles imatges de referent nebulós, condufa directament a
Camus: no hi ha dualitat entre Ángel i el seu angel perque els
límits del nostre ocea interior són insondables i el!, l'estrany,
habita una zona obscma i sense dimensions. Entre la certesa
que finc de la meua existencia i el contingut amb que intento
omplir aquesta seguretat hi ha un pou que mai podra vessar.
Sempre seré un estrany per a mi mateix. (El mi/e de SLyif;
1942). L'únic repte personal que ens aCOmpatlya de manera
vitalícia és el d'aprendre la convivencia amb els habitants d'a
quest pou perque d'eH ens han de pujar tant l'aigua de la feli
citat com el beuratge de la malastruganya.

Tots aprenem a treUl"e beneíicis de la propia
por quan ens avenim a conviure amb l'es
trany

Conec qui, durant anys, s'ha atrinxerat vara aquest buit
per temor de penetrar-lo i ha acabat elevant en el seu 1I0c un
signe misteriós que promet molt més que no pot donar. Aplega
un moment, pero, en que la tTinxera comenya a pudir a fossa i
hom, que ha alyat la vista perque aquell mati el sol tat'dava a
eixir, descobreix el laberint on regna tan cofoi. Talment com
l'insecte cavador que pot passar per un tendre branquilló i
gaudeix mentre un altre individu s'hi acosta encllliosit per un
brot tan l1uminós, així he vist posar en escena I'espontaneitat,
vendre la por per fragilitat i baratar els convenciments morals
per bat'Iicades enfront de 1'imprevisible. 1 ha he vist de prop

perque imagino que tots aprenem a treme beneficis de la pro
pia por quan ens avenim a conviure atnb 1'estrany sota el
camutlatge més escaienI. Realment, si m'hi aturo a pensat",
uns i alu'es no ens devem moure per més agu110nades de les
que pot comptar una ma. Potser no tantes, m'han diI.

1 aixo deu durar fins que un dia una veu sense rostre,
nascuda de pulsions que no ens atrevim a batejar, ens diu que
anem errats per haver confos amb el pensament la identitat i
que la nostra voluntat, fa temps, l'havia substitui"da la por.
Llavors s'ha de comprendre que el sol sota el qual ens escalfa
vem era un miratge i que durant anys hem sacrificat a un ídol,
fals com tates les imatges, els encontres que hem volb'Ut veme
equivocats. Aquest moment deu coincidir amb el punt de
consciencia en que, ha ha escrit també 1'autor de L 'l~tranger,

hom acaba per admetre ano que tots ens esforyavem a no com
prendre, cadaf\cú segons la seua vocació.

Alglma cosa s'ha aprés quan ens adonem que no hi ha
res més que travessar el desert i que, a desgrat d'uns i altres,
aquesta conclusió, lIuny de suportar cap decaleg, no pot abo
car ni a la felicitat ni a la recanya, Els mestres ioguis expli
quen que el déu és la tecnica, el camí d'alTibar a un mateix, a
l'estTany que ens habita i sense el qual mai no passmíem

d'ombres indolents.

I
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