
~ V~k E
Setmanari d'lnformació General i Cultural • Divendres, 5 de juliol de 1996· Núm. 45· Any 1I· 100 ptes

I

Benicarló Sera aquest cap de setmana
la seu de la 1 Trabada Solar

A ¡'interior trobareu tot el programa d'actes
pág. 3

Xavier Rodríguez: Un grup de submarinistes

"Reciclatge i economia neteja la platja

no són incompatibles" del Morrongo
pág 4 pág. 13

Resum imparcial de la temporada I

del C.D. BenicarlóDinar de germanor

del Cercle Cultural

de Balls de Saló

pág 7

Espectacular clausura
del curs musical

pág. 12

pág 7 .



Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
CI Sant Francesc, 95

Casal Municipal
12580 Behicarló

"B' 475360

Directora
Cristina Garcia Grau

Sotsdirectora
Maria Josep Arayo

Consell de Redacció
Álex Gozalbo (Esports)
Noemí Oms (Societat)

Josep San Abdon (Cultura)
Francesc Anyó (L1eure)

CoHaboradors
Joan Gregori, Álvar Anyó

Josep Ferrer. Lo Manifasser
José Miguel Cornelles

Antonio Sánchez
Anna Pujol, Toni Fibla

Vicent Arnau, Joaquim Bueno
Caries L1uch, Joanvi Vallés

Joan Manuel Ferrer
Francesc Delcastillo

Rodolfo Serrano

Fotografia
José Manuel Herrero

Pilar Diago

Administració,
subscripcions

Publicitat
'2'r 460338

Maquetació
© Tirant lo Blanc i Oyara, Loverg

Dipósit legal: CS- 242-95

Imprimeix
Grevol. PI. Constitució, 5

La Redacció respecta la Ilibertat d'ex
pressió La responsabilitat de les opi
nions és de qui signa I'escrit. La redac
ció es reseNa el dret d'acurc;:ar els tex
tos que sobrepassen les 20 línies, per
motius d'espai. Els articles hauran d'a
nar signats amb nomo adre<;:a i núm. de
DNI, encara que podran apareixer amb
pseudonim.
El termini per presentar setmanalment
les coi'laboracions acabara dimarts.

L< Vee.. k g~, surt cada divendres.

CULTURAL
·0 r
U :>
~

.."U rr1
o /':l
<f) :>
<f)

~«
BENICARLÓ

Editorial

Medi Ambient

eoincidint amb la I Trobada Solar d'Energies
Netes i Tecnologies Sostenibles que es realitza
aquest cap de setmana a la nostra ciutat, lM \¡~

J.e g~ s'interessa aquesta setmana un poc més
per I'ecologia. Molts deis continguts de les nostres
seccions habituals versaran sobre la cultura del Medi
Ambient.

Els companys de GEA (Associació d'Estudis
Geobiologics) i de l'Associació Cultural Alambor
han realitzat una gran feina a les pistes de I'lnstitut de
Formació Professional, al Passeig Marítim. Ara és
imprescindible que tots els benicarlandos i benicarlan
des responguem amb la nostra presencia.

Les conferencies i exposicions organitzades són
prou interessants i educatives com per apropar-nos-hi.
Potser apendrem més coses que no ens pensem
sobre altres fonts d'energia.

I no oblideu que també podreu passar una molt bona
estona amb I'actuació de la Portatil F.M., dissabte a
les 10 de la nit al Morrongo. Una vegada més visitara
Benicarló un grup de música tradicional i ens ajudara
a conéixer millar les nostres tradicions i la nostra cul
tura.

Cartes deIs lectors

LaA7

Senyora Directora de la Veu:

Era un dia com un altre. Després de llegir una noticia al diari tot va canviar. La
noticia que apareixia en un cantonet del diari deia: "Más beneficios para las
autopistas de peaje", l'article continuava explicant que les societats conces

siona.ries d'autopistes espanyoles havien obtingut uns beneficis abans d'impostos de
77.043 milions de pessetes, un 10'3% més que en l'exercici anterior. Pero després con
tinua: ACESA, concessionaria de l'autopista A-7 (la nostra) va ser l'empresa que més
es vaforrar, embutxacallt-se 49.227 miliolls!! Després de la noticia tot va callviar, em
van fotre de mala !lel. Pel que és a mi, poques vegades em voran per la seua autopis
ta, pero segueixo pensant (potser estic equivocat) que Espanya ens roba als vaJencians
j als catalans.

Joan Caries Adell i Ferrel'
18.983.774

«
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Benicarló acollira aquest cap de setmana la

1 Trobada Solar d'Energies Netcs i Renovables
Mariano Bueno destaca el resso internacional de les Jornades

La Veu: Esta prevista la contiuuitat de la
trobada per als proxims anys?
M. Bueno: Tot dependra de l'hit d'en
guany. La idea inicial és la d'anar
millorant l'oferta cada any. Aquest any
al ser el primer molta gent no s'ha atre
vit pero si aconseguim que vinga gent,
els proxims anys augmentarem J'ofer
ta, fins i tot podríem acollir el Rally
Solar.

La Veu:Esteu contents de les ajudes rebu
des des de tots els ambits?
M. Bueno: Ara sí. lnicialment vam tenir
molts problemes perque ningú s'acaba
va de comprometre. A~o va provocar
moltes dificultats ja que fms i tot ens
van canviar el lloc que inicialment
havíem previsto Pero en general no ens
podem queixar ja que tant la Regidoria
de Medi Ambient com Alambo.· o altres
institucions s'ban portat molt bé. La
resposta és moIt bona.

La idea inicial és la d'anar
millorant l'oferta cada any

inicialment perque l'organització corre
a carreg de l'Associació d'Estudis
Geobiologics, GEA, amb col.laboració
amb Alambor. Com sabeu la seua seu
és a Benicarló. A més el nostre poble
s'ajusta perfectament a les característi
ques que es necessiten, és a dir, tenim
sol i les infraestructures adequades.

Renovables
amb diverses
con ferencies
des de dife
rents ambits.
Paral.lela
ment el tercer
centre d'aten
ció sera un
novedós
Concurs de
Cuines Solars.

públic?
M. Bueno: Tots els actes despertaran
l'interes de la gent. Possiblement cal
destacm' la confe"encia d'un repl'esen
tant de I'IMPIVA sobre les ajudes insti
tucionals als usuaris d'energies renova
bles o I'exposició d'una representant de
Greenpeace sobloe la problematica de la
contaminació i les possibles alternati
ves. A més I'actuació de "La Portatil
FM" congregan. molta gent a la Platja
del Morrongo en un acte que segura
ment sera multitudinari.

La Veu: Explíque'ns un poc com treballa
aquest grup que ha aixecat tanta especta
ció.
M. Bueno: Les seues actuacions sempre
són molt divertides entranyables.
Contacten rapi
dament amb el
públic i creen en
un moment un
gran ambient de
festa, implicant
tothom en el seu
espectacle. La
gent de Benicarló
s'ho passara molt
bé amb ells.

La Veu: Per que
s'ha escollit
Benicarló per fer la
trobada?
M. Bueno: Doncs

"La Portatil Fl\A" congregara
molta gent a la Pla~ja del
Morrongo en un acte que
segurament sera multitudina
rt.

La Veu: Qin tipus d'exposició podra
veure el públic que s'aprope al recinte del
Passeig Ma.rítim?
Mariano Bueno: La trobada solar es
divideix en tres grans blocs. Primer
tenim la Fira d'Energies Netes, on s'ex
posaran tot tipus d'utensilis útils que
funcionen amb I'energia del solo del
vento El segon punt d'interes se centra
en unes Jornades d'Energies

La Ven: Quin
són els actes
que poden
tenir més resso

'--------------------------'per al gran
REDACCIÓ

A quest cap de setmana se celebrara
a la nostra localitat la 1 Trabada
Solar, organitzada per la GEA,

Associació d'Eshldis Geobiologics, i per
l'Associació Cultural Alambor. Per tal
d'obtenir tota la informació necessaria
vam anar a parlar amb Mariano Bueno,
coordinador d'aquesta popular trobada.

Parlant amb Mariano Bueno un se'n
dóna compte de la trascendencia de la t1'O

bada. Al mateix temps que parla amb
nosaltres saluda uns italians que comen
cen a descarregar coses. Ningú faltara_ La
trobada ha tingut un resso molt gran alTeu
del món, "fms i tot ha aparegut tota una
plana a Internet", ens comenta orgullós.



XavierRodríguez: "El reciclatge no esta renyit amb I'economia".

Des de la Regidoria estem pressionant tot el
que podem i més perque el projecte de ¡'abo
cador mancomunat tire endavant
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d'una important
campanya de
conscienciació de
la població perque
tothom sapiga que
passa amb el
papel' i vidre que
I'eciclem.

En Iinies gene
rals, aquesta cam
panya constara de
fuUets informatiu
que informaran
com s'utilitzen
correctament els
lContenidors, expli
cacions en Inemsa
i radio i sobretot,
de cara al nou curs
escolar impulsar una fOl'ta campanya a les escoles, perque en
dermitiva, els nostres xiquets i xiquetes siguen uns futurs ciu
tadans i ciutadanes respectuosos amb el medi. És més. ells
són moltes vegades els que eduquen als seus pares en com ser
respectuosos i solidaris en tot alió fiue ens envolta.

E
n aquesta setmana tan ecologica em volgut saber de la
boca del Regidor de Medi Ambient, Xaviel' Rodríguez,
com es traba actualment el nostre poble.

Com es valora des de la Regidoria de Medi
Ambient la 1 Trabada solar organitzada per
l'Associació Cultural Alambor i GEA?
Molt positivament, ja que pot ser un punt de partida per
conscineciar la gent en I'estalvi d'energia i en els processos
de reciclatge. A més és la primera vegada que se celebl'a a
Benicarló i la difusió que esperem tingam pot fer que la nos
tra ciutat siga el centre d'interés o la mostra de totes aque
Hes activitats relacionades amb el medi i les energies alter
natives, que cada dia més interessen a molts ciutadans, Per
tot a¡;o la Regidol'ia de Medi Ambient ha donat tot el seu
suport i coHaboració economica a aquesta iniciativa.
És Benicarló una ciutat conscienciada i defensora del seu medi
ambient? Des de la seua Regidoria, quines activitats plincipals
es realitzen?
Tenint en compte les dades que han arribat a la Regidoria,
Benicarló és de les cíutats de la província de CasteUó que
més recicla, tant papel' com vid re.
Cal pensar que som la segona ciutat de la provincia en reci
c1atge de vidre amb 131.280 Kg. de vidre replegats pel' al
reciclatge durant I'any 1995, En aquest cas només ens supe
ren el ve"ins de Vinaros que reciclen 222.410 Kg., perque, la
ciutat de CAstelló, tot i tenint més habitants (134.000 habi
tants) només recicla 314.000 Kg., a¡;o vol dir que la cons
ciencia mediambiental de les comarques del nord és pmu
elevada, pel'o encara hem de fer molt més.

Som la segona ciutat de la província en reci
clatge de vidre, 131.280 Kg l'any 95
Que vol dir amb aixó, Té la seua Regidoria activitats programa
des per a augmentar aquesta conscienciació?
Si pensem que I'any passat vam augmentar al voltant d'un
13%. el percentatge de reciclatge respecte l'any anterior,
enguany hem d'intentar superar aquesta xifra. Pensem que
a niveH de tot I'estat s'arrepleguen 400 milions de Kg. de
"idre i aixó suposa un estalvi d'uns 4.000 milions de pessetes.
La gent ha d'entendre que reciclant no només fa un gran tre
ball per la nostra natura sinó que a més a més guanya diners.

A Benciarló hem
instaHat ja 5 nous
contenidors de
vidre per cobrir
I'augment de la
demanda.
Prompte també
ampliarem el
nombre de conte
nidors de papel'.
Pero no es que
dara només en una
simple ampliació
deis contenidors,
sinó que amra
acompanyada

Sembla que pel que fa a paper i vidre les coses no estan molt
malament, pero, que passa amb I'abocador mancomunat? Pensa
vosté que haurem d'aguantar molt més temps els abocadors
incontrolats i iHegals?
Des de la Regidol'ia estem pressionant tot el que podem i més
perque el projecte de I'abocador mancomunat tire endavant
el més aviat possible i acabem amb aquests problemes: fums,
males olors, contaminació de pluvials, i per tant de la tena,
etc. També tenim en projecte i esperem que estiga conclós
abans de final d'any un projecte de clausura deis abocadors
iHegals i incont¡'olats que estan donant molt pl'oblemes. Una
altra eina imprescindible i que ja estem configurant és 1'01'

denan¡;a de salubritat pública que regulara els sistemes de
tractament i d'abocament de residus de tota mena.

[tílliñagatzematge de vidre per al seu destriament per colors
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La llibertat d'expressió és alguna cosa més que embru
tar parets amb sentencies ofensives. En aquesta ocasió
alIo que més sorpren és que ha esta la iniciativa pópu

lar la que, farta de veure improperis, ha intentat canviar les
paraules ofensives. La brigada de l'Ajuntament (segurament
familia de las brigadas blanquiazules de l' Espanyol) encara
no ha netejat aquesta pintada que inicialment insultava al
Barya i a Catalunya. Potser esta col.locada estrategicament al
costat deIs seus magatzems per delimitar el seu territorio

L'ajuntament, massa ocupat, no s'interessa per aquest tipus
de pintades, ordenant tan soIs la neteja d'aquelles que són
considerades com un atemptat envers I'actual equip de
govern. La resta no es toquen i ha de ser el sentit comú i la
imaginació d'alguns ciutadans la que prenga part en el con
tenciós.

Si vols vcurc In lcun Foto-dcllÚllcia pllblicnda ho pots fcr cnvianl

la a t.. 11.... k g~ú cl Snnl Francesc,95

.~E XIMO BUENO

LES COSES BEN FETES'!

P
er fi sembla que la meravellosa
obra d'arranjament del Passeig
Marítim, incIosa per l'ajnntament

dins deis Plans Provincials de la
Diputació de l\my 95, esta tocant a la seua
fínalització, després de quasi dos mesos
d'endaneriment i sobretot de portar de
bólid a molta gent durant els últims
mesos.

Personalment crec que una obra com
aquesta projectada per tal d'aconseguir un
passeig acollidor i pnktic, s'ha vist massa
envoltada per la polemica, per les modifi
cacions d'últim moment motivades tant
per la improvisació i la urgencia de l'obra,
així com sobretot per la pressió social a la
que ha estat imners l'equip de govem
municipal del PP per tal de canviar el pro
jecte inicialment aprovat pel pIe.

El projecte inicial de fer-hi
només un sentit de circulació
era la millor opció

Malgrat tot continuo creient que el pro
jecte inicial dc fer-hi només un sentit de
circulació pet' aquest passeig era la millor
opció ja que a més de que haguera facili
tat millor la circulació tant a nivel! del
transit com d'aparcament, feia al mateix
tPf!lp~ !It)::" 0~('~f I='':''F'T!? ~p.~ ('l~:t~dans.

Esta cIar, davant els fets, que I'equip de
govern municipal del PP o va tindre
temor de les seixanta sif,rnatures de veúlS
que sense massa lógica demanaven el
doble sentit de circulació per tal de pro
mocionar els seus negocis davant els uUs
deis conductors a través deIs retols exte
riors, o bé és que realment no tenicn cIar
que fer amb aquest passeig: és a dir faci
litar I'anibada tant a la mar, com a les ins
tal.lacions educatives, lúdiques i espOlti
ves, i com no tarribé al gremi de la restau
ració, de totes aquelles persones que
volien deixar el seu vehic1e a casa seua
per anal' passejant tranquil.lament per llna
voreres amples, bell il.lumillades, palme
res ben conservades, sense obstacIes,
accesos facils, etc.

Ara bé després d'observar com ha que
dat tine la sensació que les coses pitjor no
s'hagueren pogut fer, així alguns cotxes
segueixen aparcant allí on molesten més;
malgrat treme les boles del Monongo
molts vehicIes grans, com els deIs bom
bers, no h:i poden passar si es crellen amb
1Ul altre vehic1e frontalmellt.

Tampoc m'agraden els llums nous ins
tal.lats, ja que aquests fanals no són els
més adients per a LID passeig com aquest,
en canvi si per a LIDa autovia,ja que poden
ser pn'tctics, econónucs, .. , peró mai els
estetics que necessitava aquest passeig.

Un altre aspecte negatiu són alguns pas
de zebra que no poden estar més mal pla
n.ificats, en algLUls d'ells els usuaris han de
caminar més de 50 metres addicionaJsper
a poder accedir a I'altra banda de caner,
per exemple a la cnúlla amb la playa de la
Constitució; d'alt:res tenell l'obstacle d'una

farola al mig i que no fa més que nosa, i
més si es té en compte que I'amplada de
les voreres on estan el pas de zebra són
per a mil10rar el creuament de les perso
nes, canets, etc.

Un altre aspecte que és va sentir parlar
molt, i criticar des d'alguns mitjans de
cOlmmicació local, va ser l'eliminació de
les baITereS arquitectóniques en aquest
passeig, ja que semblava que inicialment
algú no hi havia pellsat i per tant el cons
tructor va tindre que fer hores extres amb
l'augment del pressupost per a fer-Ies; en
canvi com el mes de juliol se'ls ha tira al
damunt ¡les preses per acabar I'obra han
estat a l'ordre del d.ia, han fet que a la con
nexió de les voreres del passeig amb les
deis caners Peníscola i Pius XII aquesta
eliminació no s'haja realitzat i aixó que és
on era més necessaria per les caractetisti
ques de la zona.

Benicarló ha perdut una altra
oportunitat d'aconseguir ser
una ciutat moderna, progres
sista

DavaI1t aquesta obra es pot afmnar que
Benicarló ha perdut una altra oporhmitat
d'aconseguir ser una ciutat moderna, pro
gressista i que sap fllgir de la dictadLU'a
deis vehicles a motor priva! vers al trans
port públic i com no potencia les aiteiTia
tives com la bici (que per celt les que vul
guen passar pe!" eH se les veLU'an magres
per a no ser atropellades) i les sabates.
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DISSABTE 6 A LES 10 DE LA NIT

PLATJA DEL MORRONGO

DISSABTE 6, JULIOL

09.00h. * Inauguració de la FIRA D'ENERGIES
RENOVABLES I MEDI AMBIENT

* Recepció i inscripció d'assistents a lesjornades (1500
PTA) "ENERGIES NETES, JA".

* Inici de la recepció de participants en el CONCURS DE
CUINESSOLARS

09.15h. * Obertura i presentació de les jornades.

09.30h * Conferencia: "ENERGIES RENOVABLES PER A
UN FUTUR SOSTINGUT" a carrec d'Elena
Carballal, de Greenpeace.

1100h. * Conferencia "MUDES ¡ SllPORT A USUARIS DE
LES ENERGIES RENOVABLES" a carrec de
Francesc Aparici de I'IMPIVA.

12.30h lOO- Conferencia: "L'ENERGIA DEL VENT, rOSSIBTLI
TATS D'AVUT I DEMA" a carree de Josep Puig, regi
dor de I'Ajuntament de Barcelona i expelt en Energies
Renovables

13.30h. *. Conferencia: "APLICACTONS QUOTIDIANES DE
L'ENERGIA SOLAR" a carrec de Josep Viver, tec
nic en Energies Renovables.

16'30h. '* Conferencia "EXPERIENcrES D'ELECTRIFICA
CIÓ RURAL AMB ENERGIES RENOVABLES", a
carrec de Jordi Se....ano, enginyer tecnic i coordina

. dor de SEBA.

J8.00h. * Conferencia "CUIT-lES SOLARS PER A EVITAR
LA DEFORESTACIÓ" a canec de Paco Ayllón
representant de SUNSEED.

19.15h. lO(> Conferencia "LA BIOMASSA COM APROFITA
MENT ENERGETIC, UN PROJECTE LOCAL" a
carrec de Javier Segan'a, president de la Fundació
Serra el'Espada i expert en Bioconstrucció.

22.00h. ,*ACTUACIÓ A LA PLATJADEL MORRONGO DEL
GRUP DE MÚSICA TRADICIONAL DE BALL:
"LA PORTÁTIL F.M."

DIUMENGE 7, JULIOL

0900h otO- OBERTURA DEL RECINTE FIRAL AL PÚBLICo

10.00h. '* Conferencia: "EI\TERGIES RENOVABLES I MIT
JANS DE COMUNICACIÓ" a carrec de Jordi Bigas,
director de la revista Integral.

11.15h. '* Conferencia: "ENERGIES NETES I TRANSPORT"
a carrec de Christian Manz, periodista expert en eco
transporto

12.30h. 00- Conferencia "ENERGIES RENOVABLES I
ARQUITECTURA" a carrec d'Iñaki Urquia, expert
en bioconstrucció.

14.00h. '* CLAUSURA DE LES JORNADES. LLIURAMENT
DE PREMIS DEL CONCURS DE CUINES
SOLARS.

• Durant tot el dissabte i diurnenge de matí, un jurat avaluara el
concurs de cuines.

• Comptarem amb l' exposició "Producció neta" de Greenpeace,
que sera exposada al recinte de la Fira.

• També hi haura una exposició de quadres d' Armando Gaviglia,
titulada "Intercanvis energetics".·
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El C. Cultural Bailes de Salón celebra
el seu primer dinar de germanor

5~~¡;-l
- . .. - : I

Brillant clausura
del curs musical

El passat 28 de juny, el
CírcuLo CulturaL Bailes
de SaLón de Benicarló

va realitzar al Casal Municipal
la seua prünera Junta Anual de
socis; la paIticipació d'aques
tos va estar molt elevada i a
tots se'ls va fer entrega del
balane,; i estat de comptes de la
associció.

El president de 1'associacó
va explicar la memoria i activi
tats del cms 95-96 aInb lID

infonne molt interessant i la
tresorera va infonnar de l'estat
de comptes i el balane,;, indi
cant que tenin en compte que
havia estat el primer any de
rodatge, la conclusió havia
estat molt positiva gnteies a
1'esfore,; de tots, i més si es
pensa que l'excerci ci havia
acabat amb superavit.

Els assistents van estar d' a
cord i finahnent van aprovar la
gestió de la junta.

Per una altra banda ija dins
el capitol d'activitats, cal
resenyar que el dissabte 28 de
juny, durant les festes patra
nals de Vinaros, el CírcuLo
CulturaL va estar invitat per a
fer una exhibició de diferentes
peces de ball en el recinte del
CírcuLo Mercantil del Casino
de Vinaros.

A més a més el CírcuLo
CulturaL el diumenge 30 va
realitzar un dinar de gennanor
per als socis, amics i simpatit
zants, les PaeLLas deL Baile a
!'ermita de Sant Gregori on
vmI assistir al voltant de 250
persones, les quals van disfru
tar amb la degustació de les
paelles i d'una festa ball que es
va realizar posteriorment. Des
de la junta es va agralr la gran
participació de tots pel suport
donat dmant aquest primer any
d' existencia.

MINISTRIL

El. passat dissabte 29 de
jWIY va tindre 1I0c a
l' Auditori Municipal

de Benicarló el concelt de fi
de cms de I'Escola de Música
"Ciutat de Benicarló".

Previament a les 6 de la
vesprada es va desenvolupar
una assemblea informativa per
als pares d'alumnes on varen
asistir entre d' altres el
Director Territorial de Cultma
Fco. Baila, Diputat Fco.
Moliner, Inspectors de l'area
educativa, Alcalde de la
Ciutat, Regidor de cultura,
Director de l' Escala de
Música i Directius de la socie
tat musical.

Es va ficar de relleu la gran
tasca que s'ha portat a tenne
per a tindre ja el proper cms
96/97 adjudicat el Grau Mitja
de Música per a Benicarló.
DeIs dies de les matricules
previes, juJiol, i també alu'es
aspectes.

A continuació va tindre 1I0c
el concert amb una primera
per de l' orquestTa de corda de
l'Escola de Música baix la
direcció de Pedro Vte.
Mmtínez, que interpreta "u'es
pIezas" de Tchaikowsky,
"Suiete italiana" de Sheila
Nelson, "Marcha" de G.F.

Haendel, "Aria" de H. Purcell,
"Minuetto y trio" de WA.
Mozart amb un excel.lent so i
bona qualitat. El públic va pre
miar l'actuació amb llm'gs
aplaudiments.

Va pujar en la segona part
la Banda Juvenil de J'Escola
de Música baix la direcció de
Jaime Rebollar que interpreta
un pasdoble, la partitma de
"Bella Italia" de Hans Kolditz
i el "Ciclo de Rios" de
MAlando-Vlak.

A111b 50 cornponents la
Banda comarcal formada per
estudiants de diversos pobles
va posar en peu l'Aurutori que
va obsequiar amb una de les
més prolongades ovacions que
mai recordem a Benicarló. Per
celt la sala es va quedm' menu
da per acollir tot el público

L'Auditori va ovacio
nar com mai s'havia
vist a Benicarló

Brillant fi de curs de
I'Escola de Música que cami
na amb fermesa, en tots els
aspectes tant educatius COl1l

cultmals que desenvolupa la
Societat Musical donant
suport a tots els actes.

Mil ramos de rosas
(La pel.lícula més romantica de I'any)

de divendres a dilluns

estudio
c~a

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

Plaza Mercado, 1 TeL y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
~----:---~-=-':::"":":==~~"="':":'-~~------------------'



1 TRaBADA SOLAR!

E
l mussol en les seus anades i torna
des per la ciutat, casualment li ha
caigut a les seues ales un Butlletí

Informatiu de l'Associació Cultural
Alambor on s'infonuava de la realització
de la 1 Troba Solar a Benicarló el proper
cap de setmana a l'Institut de Formació
Profi:ssional, organitzada per l'Alambor,
Gea i la Regidoria de Medi Ambient de la
ciutat.

Per celt i abans de tot el mussol vol
aprafitar aquesta oportmlltat per felicitar
a l'associació Cultural Alambor per haver
estat nomenada per l'Orgmllsme Autonom
de Cultura com I'entitat cultural destacada
ele l'any passat, ja que feia temps que s'ho
mereixien els seus socis i socies.

Al mussol li sembla fabulós que per fi
aeí tinga 1l0c unes jornaeles, no llomés
amb l'objectiu marcat per aquesta trabada
solar de reunir a persones, coUectius i
empreses que es troben desenvolupant i
que promouen l'ús de les Energies
Renovables a tots els ambits socials, amb

la fínaJitat de situar les esmentades ener
gies, en el paper predominant que es
mereixen dins l'escenari energétic; sinó
també d'acostar a la resta d'humans pro
fans a aquesta tematica, i que tindran 1'0
pOltunitat d'assabentar, durant els dies 6 i
7 de juliol, una mica a més fons del que
significa el món de les energies netes.

Una trobada solar que el mussol reco
mana no només visitar la Fira d'energies
renovables i medi ambient, el concurs de
cuinés solars, I'exposició "Producció
neta" de Greenpeace o la de quadres
d'Annando Gaviglia titulada "Intercanvis
energetics" sinó també, si és possible, a
les mes de la conferencies i debats sobre
"Energies netes, ja".

El mussol també creu que ha estat una
idea molt enceltada portar de complement
a la Trobada al grup ele música de ball
popular "La Portatil F.M." a la platja del
Morrongo el dissabte 6 a partir de les 22
hores, per tal de que tots els humans xalen
una mica amb els balls d'abans i d'ara
tocats per un grup de musics molt bons.

Pero el mussol té dos dubtes sobre
aquesta actuació, el primer es que el lloc
elegit potser siga el mes adient per a con-

gregar moltíssima gent, pero al mateix
temps té l'inconvenient de que si a la
mateixa platia hi ha el torneig estiuenc de
volei, molta gent que no els interessara
aquesta música hi poden molestar forya,
més si no és preveu ubicar bé l'escenari.

L'altre dubte del mussol és que davant
l'acabament de les obres de remodelació
del Passeig Marítim més d'tma persona, i
així ho vendra més d'un polític interessat,
puga pensar que aquesta actuació esta
organitzada per l'equip de govern munici
pal per a celebrar aquesta fet de que per fi
després de dos mesos d'endmTeriment,
finalitze l'execució d'aquest projecte urba
nístic, i mai s'hi assabal1te que és una palt
més de la 1 Trobada Solar que es fa a
Benicarló.

Malgrat tot el mussol confía que
aquesta trabada tinga la seua continultat
durant els propers anys i que no passe
com alu"es iniciatives importants de cm"a a
la ciutat i que per manca d'interés munici
pal s'han deixat perdre, com el cmllpus
Pitxi Alonso, 1'Escola de Vela de la
Generalitat, malgrat que enguallY es vol
donar 1m succedani, etc.
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COCA CELESTIAL

EIS responsables de la Fira

Alternativa han afirmat a LA V4.
que la Comissió de Festes no els

ha demanat encara la seua participació
en la celebració de les Festes Patronals.

Ales 13,15 bores d'avui diven
dres 5 de juliol s 'ha produit un
incendia una vivenda del carrer

de la Presó. La nlpida actuació deis
baombrs va evitar la propogació del
foco Va resultar Ileument ferida la per
sona que estava a la vivenda en el
moment de produir-se I'incident.

El Consell Escolar del Col'legi
Públic Francesc Catalan ba
sol·licitat a la Conselleria de

Cultura, Educació i Ciencia i a
l'Ajuntament de Benicarló la nlpida
construcció d'un nou edifici 011 ubicar
l'esola i ja compten amb el suport de
més de 600 signatures de pares d'alum
nes.

Tot ayó anira al forn en una plata
rodona a sobre d'Ul1 paper de neula i ho
deixarem a foc mitja una hora llarga..

Una vegada fora del torn i
amb la coca freda hi prepa
rarem un xarop de sucre
que li vessarem al damunt

Cal jiuiT d'aquestes postTes mnb
propietatja que antigaemnt nomes rem
reservades a les graJ1S autoritats ecle
siastiques i civils.

D'origen molt nostre aques
tes postres es passegen per
molts pobles de les comar
ques més properes

Quan les clares
siguen ben pujades hi afe
girem els rovelss que haviem reservat.
Mentre segUlm batent podem
comenyar a posar-bi a la mescla l'a
metlla ratllada, element principal del
plat. Acabarem amb una mica de pell
de llima ratlladai Ul1 pensament de
fmina per fer-hi una massa consistent.

D 'origen molt nostTe
aquestes postres
es passegen per

molts pobles ele les comar
ques mes properes.
Necessitarem OllS deIs
quals separarem els
rovells. Batrem les clares a
punt de neu i de mica en
mica Ji posarem sucre molt
fins aconseguir lUla con
sistencia óptima per a l'ela
boracio de la torta.

t/ Vull dir-li al senyor Álex Gozalbo si ha sentit parlar delllenguatge no sexista o si realment eIs campament d'estiu esportius
nomes són per a xiquets. ¿Les xiqnetes s'han de quedar a casa ajudant la mare a fer les feines mentre el gennanetjuga a fut
bol mub els amics?

V Crido per dir que estic molt decepcionat amb l'actuació del Benicarló a l'últim partit. Si no surt algúa aclarir les coses penso
donar-me de baixa com a soci de l'equip. És vergonyós que puguen haver venut el partit per quatre "xavos".

V' M'agradaria saber per que no es va celebrar l'assemblea del basquet. No s'aclarixen ni entre ells. Gracies.

El vostre telefon és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perque hi deixeu les vostres cpínions, queixes i sug-I

gerencies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran conficieilC!9ls i només
les publicaran si ho especifiqueu) .

- __J



J6 JOSEPM SAN Af3DON

Pla i la morí Quan Peníscola va ser Calabuch

4

H
o conta Josep M" Castellet en
aquest maglúfic llibre que és
"Els escenaris de la memoria";

amb motiu de l'atorgament a Salvador
Espriu del premi "Lletra d'or" es va
celebrar un sopar d'homenatge al que va
assistir Josep PIa, en el transcurs del
quall'escriptor empordanés va formular
la famosa teoria de com s'havia d'es
criw-e en catala: "En catala, només hi ha
una manera d'escriure: subjecte, verb i
predicat, estrictament per aquest ordre.
Tata la resta son collonades. Per tant, la
persiana és verda. "

Amb motiu de l'atorgament a
Salvador Espriu del premi
"LIetra d'or li es va celebrar
un sopar d'homenatge

Pero en un moment donat, quan Plaja
s'havia begut tot el seu vi i el d'Espriu,
van comenyar a parlar de la condició de
mortal del ser hlU11:l, Espriu creia en
alguna mena de transcendencia, Pla no,
i feia aquest raonament: "Jo he vist
morir vaques i cavalls quan era petit i
vivia al Atas. Hi ha una mena d'esvai'
ment previ; després un espasme més o
menys fort. Aquí s'acaba tot: l'eternitat
és el t!Vs de terra on et colguen. No hi
ha res més."

mAN B. SIMÓ CASTILLO. (1996).
Querido Calabuch.. Benicarló. Ed.
Festival Internacional de Cinema de
Comedia de Peníscola.

U
n deis ellcerts del Festival de
Cinema de Peniscola és la biblio
grafia que genera. Enguany i amb

motiu del 40é. aniversari del rodatge de la
pel'lícula "Calabuch" de Luis G. Berlanga
a Pelúscola, l'organització del Festival ha
el1ca.ITegat al cronista oficial de la ciutat en
el mar i un dels mi!lors coneixedors de la
historia del Maestrat, lB. Simó Castillo,
un llibre que fa memoria del que va ser
aquella efemerides.

El !libre té d'alguna manera estructura
de documental cinematografic, Simó
Castillo va plantejant preguntes que respo
nen diverses persones; personatges que van
ser testimonis del rodatge de la pel'lícula,
estudiosos del cinema, i el m'ateix
Berlanga.

Un deIs encerts del Festival de
Cinema de Peníscola és la
bibliografía que genera

El capitol titulat "Calabuch, 1956.
Historia comentada", és pot ser l'apmtat
més interessant del llibre, o si més no el
més entretingut perque esta fm'cit d'anec
dotes del rodatge de la peHícula, per
exemple en veu de Berlmlga sabem perque

el film es va titulm' "Calabuch" i no
"Calabuig" que és la manera con-ecta d'es
criure aquest nomo

Al capítol "Peñiscola después de
Calabuch" se'ns iUustra deIs grmls canvis
sofelts per Peniscola anan de la filmació
de la pel'licuJa de Berlmlga, i de l'alTibada
massiva del turisme. Aquest capitol ens fa
pensar en aquelles paraules del poeta .Josep
Piera, quan diu "nosaltres, els de la nostro
generació som afortunats perque hem
conegut el vell i el nou".

La resta de capitols tenen un caracter
més general i es fa referencia al centenm-¡
del cinema, a I'aplicació pedagogica del
cinema o a la tecnica cinematográfica amb
referencies concretes al cinema de
Berlanga.

En el dmTer capitol "Cinco rejlexiones
desde el mar de Calabuch" l'autor fa una
proclama ecologista, on propugna un
desenvolupmnent racional de la ciutat, que
conserve e! seu medi mnbient i les seues
anels com a base de la pervivencia de!
poble.

Per últirn cal destacar l'apOltació grafica
del Ilibre, una de les coses que Ji han supo
sat tilla major dificultat a I'autor perque en
aque!ls temps no era tan :/ieqüent com ara
tenir una camera cinematografica, pero l'a
pOltació del decorador de la peH'cula
Román Calatayud, ha estat decisivaja que
eH en va fer un bon grapat per a la 10caJit
zació del escenaris de rodatge, i ens pennet
veure l'evolució de la ciutat.

.Josep Pla va formular la
famosa teoría de com s'havia
d'escriure en catala

El poeta Ji va respondre: "¿No ha tin
gut algun altre sentiment, senyor Pla,
quan se ti ha mort unjamiliar o un amic
molt proxims?" Pla de sobte es va posar
a plorar i no va dir res més, no va voler
que ningú l'acompanyés, en aquells
moments preferia la companyia d'un
setaxista anonim.

I"
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FUTUR SOLAR

Les noves energies cada dia són
menys alternatives i més con
vencionals, tot i el poc suport
oficial

El previst esgotament deIs recursos
energetics, la gran contaminació que genera
la producció de qualsevol forma d'energía
convencional, junt amb la creixent necessitat
de trobar un equiJibri amb el medi, ha pro
vocat que el vental1 energetic s'omplira de
noves propostes, les quals coneixem com a
energies alternatives, netes o renovables.

És necessari trobar un equilibri
amb el medi ambient

La utilització d'una o altra font
energetica a condicionat la rela
ció de l'home amb el seu entorn
al llarg de tota la historia.

L 'energia és la base on es tonamenta el
desenvolupament de la nostra societat
moderna. La utilització d'una o altra

font energetica a condicionat la relació de
I'home amb el seu entorn al lIarg de tota la
historia.

Malgrat l'escas sUpOlt oficial i els entre-
bancs deis seus detractors, aquestes noves
energies cada dia són menys altematives i
més convencionals com podem vore en el
seu ascens dins del panorama energetic. Tot
i aixó, el seu ús encara és molt minoritari i

________________--, la seua acceptació restringida, sent en molts
casos descone¡"rudes per al gran público

(Morus Alba)

Morera -Blanca

Llibreria • Papereria • Copisteria

Arbret poc
al1. Fulles
d'un verd

ciar, sense pels o
molt poc peludes i
només a les enforca
dures deIs nervis, a
la cara inferior;
limbe ovat, molt
Ileugerament i irre
gulannent en forma
de COl', asimetric
(amb tUl costat més
ample i més abaixat
que ['alo'e), dentat,
de vegades profLlll
dament dividit en
lóbuls.

Mores blanques
(o rarament rosades
o negroses), amb
elues coetes menu
eles al' extrem de
cada fruit; pedúnc1e
d'igual o de més
Ilargada que el conjunt de la móra. Florida: abril i maig; fructificació: de juliol a
setembre. - És cultivada per a la cJia de cucs de seda (nul'la o rnolt feble al noso'e
telTitori) i com a arbre omamental i d'ombra.

Fotocopies • Copies de planols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

Reunir a aquel1s que es troben desenvolu
pant i promovent aquestes altematives és la
intenció de la o'obada que se celebra al nos
tre poble aquest cap de setmana.

E5TELlER IMPORT AUTO E5TELLER

•Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768
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Jl':n EL eORe

6) Els directius. N'han estat poquets
pero bons. Ningú no els pagara mai el que
han fet (i segur que faran) pe! Benicm"¡ó.
Menció especial per a J'espinas directiu:
Agustí Ruíz, Paco Escura, Germán
Delshorts i José Toledo.

7) El públic. Sempre fídel. Els juga
dors sempre s'han pogut sentir recolzats
per una colla d'irreductibles que no hem
fanat mai.

8) EIs jugadors de la pedrera. Fins a
deu jugadors locals han format pmt de la
plantilla del primer equip; aJguns d'ells,
fins i tot, han estat titulars indiscutibles.

9) La megafonja. Ens ha penués d'es
tar informats i entretinguts totes les set
manes; un gran invent aquest.

10) Que ja s'ha acabat toL N' estic tip
de tmlt de futbol.

Moltes gnkies per haver lIegit la meua
modesta opinió. Espero que aquesta siga
la dalTera tontada que li aguanten a quj
regulannent ompli aquesta fi.¡Jla. Gracies"

Estic segur que el Benicarló
ha fet un futbol deis millors
de la categoria. Moltes setma
nes ha estat superior al que es
veia els dissabtes per la tele

deu més negatives. EIs resultats final s ban
estat incre·bles, d'una coincidencia
al·lucinanl. Observe.

"Hola, sóc soci del Benica.rló des de
l' any 73, m 'hi vaig fer una vegada que va
venir a jugar el Valencia C. F. i des de l1a
vors, per una abúlia congenita, no he
sabut c1ir mai que no vul1 el carnel. Per
inercia vaig tots els diumenges al camp i
m'ho passo d'aJlo més bé, millor que
mirant la tele a casa. L'impresentable
(ir)responsable d'aquesta pagina m'ha
demanat que Ii faya un paperet amb les
deu coses que més m'han agradat del
Benicarló 95 - 96 i com que no sé dir que
no a res, ho he fel. Són aquestes.

1) El final de temporada. Feia anys que
no vivia tm acabament tan emocionant.
Els partits contra el Vilamarxant i contra
el Sant MarceHi són deis que fan afíció
de velitat. A més a més, ens vam c1assifi
cal' per a la promoció faltant tan sqls un
partit.

2) El bon joco Estic segm que el
Benicarló ha fet un futbol deis millors de
la categoria. Moltes setmanes ha estat
superior al que es veia els dissabtes per la
tele. Bo de veritat.

3) La joventut de la plantilla. El juga
dor més vetera del Benicarló encara no té
vint-i-cinc anys. No caJ dir que tots se 'n
feien un tiut de córrer i hi posaven molta
il·lusió. La majoría són fi.1tbolistes de
"projecció" i si es poden quedar per a la
temporada vinent, on presumiblement
estaran encara més conjtmtats, l'exit
esportiu torna a estar assegurat.

4) Els fitxatges. Es va dm lUla política
enceltada i es va fítxar el bo i millor de la
comarca, no es van mirar els noms sinó
els bornes. Altres temporades han vingut
jugadors 30mb molt de "cartel" i han estat

Resum final de la temporada. Una crónica imparcial (il)
tUl fracaso Molt bé, molt bé.

5) L'entrenador. Jove, valent, ha
demostrat que en una temporada es poden
fer mohes coses, sense caler tant de temps
per a acoblaments. Ha supOltat molta
pressió. la se sap que el BenicarJó sempre
ha de lJuitar per estar dalt del tot i és
necessaria molta personalitat per resistir
ho. Seria un elTor deixar-Io marxar.He acudit a dos socis del C.D.

Benicarló i els hi he demanat
que em digueren quines han
estat les deu "particularitats"
més importants de l'any fut
bolistic

Bé, vosté, estimat lector, hama obser
vat que aquesta no ha estat precisament
una secció rigorosa en les dades ni tam
poc objectiva en les seues apreciacions.
Ni he volgut ni he sabut ser un columnis
ta a l'ús i confesso que em sento incapay
d'anar a un partit de futbol amb una lli
breta i lUl Ilapis a la ma. Ja s'ho fara la
senyora directora, aixo és el que bi ha i
n'es6c completament segur que si m'ba
aguantat 'ha estat perque' no' ha trobat
ningú més. El cas és que ara ein trabo ací
i no sé qui ha estat el maxim golejador, a
quin pmtit s'han tret més diners o quin
jugador ha estat estat el més regular de la
campanya (dades totes imprescindibles
per a presentar un bon resum-balany de la
temporada). Com sempre, he cercat qui
em solucionés la papereta i he acudit a
dos socis del C.D. Benicarló; els hi he
demanat que em digueren quines han
estat les deu "pmtícularitats" més impor
tants de J'any futbolístico Per tal d'evitar
cOlncidencies li he pregat a un que em
digués les deu més positives i a J'aJtre les

A cabada del tot la temporada 95 
96 és hora ja de fer balany i treu
re'n alguna conclusió. 1 també de

deixar tranquil'la la palToquia perque
segurament estara de futbol fíns banda
amunt deIs nassos. A que s' ?

El millar magazine

La millar informació

La millar
, .

muslca
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Nete.ja del fons marí al Morrongo Conferencia d'Atmella

i~E Josú'lvlANUEl, Ht-'RRERO

El diumenge dia 24, dins de la
Setmana Espotiiva a la Platja
del MOlTongo, el Club de

Busseig Mar-Sport va reunir prop de
30 submministes a primera hora del
matí per organitzar una neteja del fons
mano

Després de poc més d'una
hora van comen<;ar a sortir
els bussej adors carregats
amb sacs plens de tot tipus
de deixalles: xarxes, cor
des, botelles de phistic i de
vidre, pneumatics de cotxe
i fins i tot una ancla

L'habitual tranquil.litat de la platja
va ser invadiela pels vestits de neopré
multicolors i pels diversos materials
que s'utilitzen per a la practica d'a
quest espOlio La curíositat deis banyis
tes va ser notoria, demanant Jins i tot
ser fotografiats atnb els submarinistes.

Després de poc més d'una hora van
comenyar a sortir els bussejadors
canegats mnb sacs plens de tot tipus de
deixalles: xarxes, coreles, botelles de
plastic i de vidre, pneumatics de cotxe

i fins i tot una ancla. Tota aquesta bru
ticia omplia la pala d'una excavadora
que es tTobava a la platja preparant la
fOI:,Tuera que es va cremar aqueixa ni1.

Esperem que aquesta iniciativa
tinga contimútat en el temps i servesca
per a concienciar encara més tota la
gent de la importancia de mantenir i
tenir cura d'un medi tan estimat i
necessari per tots nosaltres.

r6 JosL JvÚINUEf, HERIII"IW

El passat dia 23 de juny i com a acte dins
de la setmana esportiva va tinclrc 1I0c al
saló d'actes del col-Iegi La Salle, la con

ten':ncia "El mar" i la projecció de la pel-lícula
"Mis amigos los peces", a carrec del prestigiós
submatinista i exrecorelmatl mundial ele prol'lm
ditat Eduard Atmella pioner d'exploració sub
marina a Espanya. Amb un escafandre de la
seua invenció va Lnicar tímidament les senes
primeres immersions en solitari a la Costa
Brava; aquests primers pasos li van marcar el
camí de la seua autentica vocació que el va dur
a aconseguir establLr el record mLU1dial de pro
funditat I'any 1957.

Ametlla va parlar de la seua llarga
i interessant experiencia en el
món del submarinisme i va con
testar a les moltes preguntes i
curiositats que la conferencia va
despertar.

Durant la conferencia, organitzada pel club
de busseig Mar Sport i a la qual va assistir nom
brós públic i especialenmt aficionats a aquest
esport, Ametlla va parlar de la seua lIarga i inte
ressmlt experiencia en el món del submarinisme
i va contestar a les llloltes preguntes i curiositats
que la conferencia va despertar.

Edum'd Ametlla va aprofítar la seua estancia
a Benicarló per a inaugurar el nou local del
Club Mm' Soprt a la Playa del Mercat l.

El C.B. Benicarló deba! el seu futur més imnlediat amb incertesa
Au'-x GOZALBO

El passat divendres dia 29 no es va
celebrar L' Assemblea General del
c.E. Benicarló a la qual estavem

convocats tots els mitjans de comunicació
locals. Les coses no estan gens cIares.
L'actual directiva, liderada per ]'ex-presi
dent Pepe Tartarin, no acaba de veure cIar
la nova proposta presentada.

Segons sembla, aquesta opció estaría
fOlmada per diversos pares de jugadors
del club. Aquest grup de gent emprenedo
ra vol canviar la direcció actual de I'enti
tat local, cIarament en decadencia. El
dinamisme organitzatiu, la comunicació
~mh ~1~ jrg<!oor" i j})'" bús'lHcda altema-

tiva de recursos economics són alguns
deIs punts principals que apareixen a I'a
genda ele la candidatura que teoricament
s 'havia de presentar divendres passat.

El passat divendres no es va
celebrar l'Assemblea General
del C.B. Benicarló a la qual
estavem convocats tots els
mitjans de comunicació
locals

El C.B. Benicarló es troba en un
moment cIan per al desenvolupanmet de

la seua historia. El futm de centenars de
jugaelors depen de les diferents decisions
que es puguen resoldre durant aquests
dies.

La situació de l'equip senior femeni,
els deutes i la planificació economica són
tan sois algwls deIs príncipals temes a
tractar en els proxims dies.

Continllant amb l'actualitat del basquet
el club recorda que el proper dilluns
COmenyara a disputar-se el tradicional
Tomeig d'Estiu a les pistes annexes a
!'Institut de Formació Professional.
D'aquesta foma la setmana vinentja esta
ran en marxa tQts els campionats d'estiu,
ja que el de futbol sala i el de volei platja
funcionen des d'aquesta setmana.
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A l poble no es parla d'altra cosa.
La denÚllcia realitzada per l'en
trenador del Sant Marcel.lí sobre

la possibilitat que el C.D. Benicarló ven
gues el seu darrer pmtit envers el
Torrevieja és el tema estrella de la selma
na_ Cadascú investiga pel seu compte un
cas que se ti escapa de les mans a tothom.

La denúncia realitzada per
l' entrenador del Sant
Marcel.lí sobre la possibilitat
que el C.D. Benicarló ven
gues el seu darrer partit
envers el Torrevieja és el
tema estrella de la setmana

Com diu Núíiez; al soci no se'l pot
enganyar. Les acusacions són massa for
tes per deixar el tema sense aclarir. Cal
iniciar una investigació seriosa mnb totes

les de la nei. Si les acusacions són certes
(opció que a priori sembla impensable)
seni imprescindible donar la cara pero si
no ho són el C.D. Benicarló no es pot
quedar amb els brayos creuats. El seu
prestjgi esta en joco Cal iniciar una serie
d'accions legals contra l'entrenador del
Sant Marcel.lí. Amb aixo no es juga.

El presumpte acusat sempre surt per
dent. Tan soIs cal recordar l'efecte que
van tenir tilleS afinnacions del comic pero
alhora influent José María Garda en que
acusava els jugadors del Reial Madrid B
de deixar-se perdre el daner partit d'a
questa temporada. El venedor de fum
(com sempre) no tenia cap prava pero el
prestigi dels jugadors blancs ha tomat a
quedar seriosament danyat.

Per motius d'estudis no vaig poder ser
als pmtits de promoció del Benicarló pero
les afirmacions d'un vengatiu entrenador
no canviaran la concepció que m'h~ que
dat deis jugadors locals. Un deIs especia
listes en futbol del noslTe setmanmi, com

la resta de periodistes, va elogiar "els
jugadors benicarlandos,ja que es van dei
xar la pell al camp". Com scmpre, afegi
naJo.

Alguns socis del C.D.
Benicarló estan disposats fins
i tot a donar-se de baixa

Fent bo aquell topic local que assegma
que ad fem més cas als forasters que a la
gent de casa, alguns socis del C.D.
Benicarló estan disposats fins i tot a
donar-se de baixa. Paciencia amics.
Aquells que han de demostrar alguna
cosa són els dolents, no els bons.

L'estaca
Les acusacions sense cap tipus de proves
que an-iben al gran públic disfreyades de
veritats wlÍversals. Cal ser un poc més
intel.ligent i seleccionar la infOlmació
que ens an-iba. Esperem i no desesperem.

EMISSORA MUNICIPAL SEN/CARLÓ

,.
es a lIIl
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Anunciar-te a u \.I~

només et costara
400 pessetes

Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

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

'lt 473892 12580 Benicarló

J ~

f5
RESTAURANTE

Et~0

MENDEZ NUÑEZ, 85

TELEFONOS 470075·475038

12580·BENICARLO
tCASTEl..LONl

L¿¡ \I~~

el teu setmanari
compra-te'l

Passa L~ v~
-----------------------~
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AGENDA CULTURAL

HorItlontal.

IV PREMJ 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 sellS
poemes a 1'Organisme Alltonom de
Cultura. Les bases es poden recollir a
l' Ajuntament de la cilltat.

IX PREMIS ALAMBOR

L'Associació Cultural Alambor convoca
els següents premis: Contes, Assaig
Breu i Investigació ldiomatica. El termi
ni d'admissió d'originals finalitzara el
30 se setembre de 1996. La dotació
economica deIs premis sera de 310 ecus
(o 50.000ptes). Per més informació pas
seu pel local d'Alambor al Casal.

234 567 8 9 ID1

1
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8

9

10

11
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1. El lIenliava convem;ut Que el lIam;ava - Una Cll.

2. Surt car . I aquest altre, encara més.
3. Crustacls 8mb l'adhesl6 deIs QuaJs es pot comptar.
4. Patien, escatien I batien • Rastes.
5. Han ates el desenvolupamant complat - Una te.
6. O'una antiga etnia • El seu testament ha fet plorar

molta gent.
7. S'estableix pel seu compte • Duu una balna corola .

Simbo! Qulmlc.
8. Una i . Carrer molt .poHuclonat.
9. En va respondre • Boa d'Oaxaca.

10. Fa cremor - Alguna vallada duu barret • Una de.
11. Fa aixecar el teló un munt de vegadas • Extensl6 con·

tlnua.
12. Obra I'asperanlia • Embarcacló de banestants • Mala·

ment ral quan ens I'han tocada.

CAMPAMENT 96 RECICLATGE 1

ECOLOGIA

L'Escola de TalIers Itinerant i I'Alberg
"La Surera" realitzaran un campament
durant la segona quinzena d'agost a
Almedijar (Castelló) per a xics i xiques
de 9 a 15 anys. Hi haura diverses activi
tats de creació amb materials reciclats, a
més de talIers ecologics. Per a més
informació telefoneu al 96-168.85.56.

Vertlcals

1. S'hi amuntega la graduació.
2. Govern no dualista - Prafix de preeminencia.
3. Es refereix a migdia • Montlrquic convenliut.
4. Aneu d una banda a l'altra. a l'atzar • Digul·ho melo-

dlosament.
5. Menyspreabla· Rilpld • Una o.
6. O'una manera poc suau • A tu.
7. Una ena - Aliatges que tenan el punt de fusió més

baix p05slble d'entre tots els que e8 poden formar
amb els mateixos elaments.

B. Garrr· Una ela . Una erra - El caricaturista polític
més intancionat que ha donat aque8t país.

9. Fa plnrar els nens . Contracció.
10. Acció fraudulenta de distreure dinars - Vell país grac.

XXVIII CERTAMEN DE PINTURA

·'CIUTAT DE BENICARLÓ"

L'Organisme Aútonom de pintura con
voca la la Biennal d'aquest certamen.
El termini per a presentar les obres fina
litzara el 31 de juliol. Els interessats
podrell trabar les bases d' aquesta con
vocatoria al'Ajuntament de la ciutat.

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:

HORITZONTALS:l Claveu. Rap. 2 A. Bestiari 3 LC. UP. Nunc 4 Ira. Atacar
5 Desfrenada 6 Absurditat 7 Mai. AIM 8 ERM. Coagul9 N. l. Astuta 10 Tolida.
IEM 11 Cafe. Mare 12 Cmismatic
VERTICALS: 1 Cillidament. C 2 L. Crevar. Oca 3 AB. Assimilar 4 Veu. Fu.
IFI 5 EspalTacades 6 UT. Tediosa. M 7 lnanimat. Ma 8 Rallcat. GlIiat 9 Amada.
Uterí 10 Picrat. Lamec

EXPOSICIONS AL CASTELL DE

PENJSCOLA

Dues exposicions us esperen al castell:
Pintllres de loan CarIes BJasco Aguilar i
"Bruixeria: un viatge a l'ocult"

tr



NI CRElX NI MEIX

.i?'JJ JOAN GREGORJ ALBIOL

Sorry

Diu que un deIs estig,me,s que millor con.. forma el perfil
del nostre gran paJS es aquesta admlrable capacltat
d'improvisació que constitueix llil endemisme entre

Vinaros i Guardamar. Que voleu que us diga? Amb el pas del
temps em vaig convencent que a tots no ens ha tocat per igual
la musa d'aquesta habilitat. Es dóna el fet que si per improvi
sació entenc una sibiHina destresa que baneja indolencia pre
via i sentit de l'0pOltunitat al cost més baix, no crec que siga
aquesta la t1'39a més cIara de la nostra gent. Tot al contrari.
Aneu, si us vaga, i pregunteu-ho als membres de les esfor9a
des comissions falleres. Us respondran que encara no ha cre
mat del tot una falla, ja üm el plantel' del proxim monument.
O si no, demaneu als llauradors, per als qui l'any no té un
moment en que la desocupació o la descuran9a no compOlten
perdues de consideració dins un tennini mi~a. Mireu, tinc un
mnic, obrer d'ofici, al qual mai no he sentit un comentari que
pogués trair cap indici d'irresponsabilitat en el seu menester.
O aquell ciar exemple d'organització popular: amnireu l'apli
cació peremptoria de les successives comissions de festes.

Al cap i a la fi, ¿es deu veure ningú més, de
tora estant, que no els qui representen la
nostra butxaca i la nostra identitat?

No. Posaria la ma al foc que si algú ens ha beneit amb
el penjament d'irreflexius i atropellats, no era aquesta gent a
qui mirava. Més aviat trobo que l'autor de la infmnia, proba
blement un o altre de ponent, devia pensar més aviat en les
precipitades i obtuses maneres deIs nostres dirigents. Al cap i
a la fi, ¿es deu veure ningú més, de fora estant, que no els qui
representen la nostra butxaca i la nostra identitat? Així anem,
com no hem pogut fer-nos amb la capitalitat cultural, signem
el patTacol del 111 Milenio ... la qüestió és eixir per la tele i
estrenar color. Ara ensorrem una Ciutat de les Ciencies sobre
els milers de lnilions que havien de ser el fonament de la Tone
de Comunicacions per minar el poc prestigi que li quedava al
govern anterior, ara la tornem a bastir, alegrement, acompan
yada de la més moderna parafernalia d'imatges vÍltuals i
canapes. O que us pensáveu? O bé juguem amb polígons
industTials, amb macrocomer90s, amb fantastics aparcaments
sotenanis del temps de Blade Runner... talment com si es
tractas d'un exin-castillos habitat per ninotets de plastic.
També estrenem un eslogan, o fem de govern patrim-cal i con
videm abones sardines tonades, ad un retolet en valencia
perque callen aquells, allá quatre herbetes i callaran els altres,
o aque1ls, que, a la fi, són els mateixos, els de sempre.

Si hi ha un aspecte -si 1'hi ha hagut- de la política
municipal que pateix de mediocritat i de falta d'ambició cro
niques, aquest és el caJnp de les actuacions culturals. EntTe
tots, fixem-nos, no hem estat capa90s encara de mantenÍl' un
autentic museu local, aJ'queologic, etnografic... , obert més que

dues hores a la setmana. 1 el visitareu, tmistes, si aconseguiu
Iocalitzar-lo , Hem sabut reduir a la categoria d'esperpent
autista l' escas llegat coreutic que ens ha pervingut ¿és cert que
existeix un grup de danses o és taJnbé realitat vütual? De quin
personatge de la nostra historia ens podem mostrar orgullo
sos? Evidentrnent, de Don Mariano de la Trinidad, Felicio,
Manuel, Joaquín, Josef Benito, Pedro, Miguel Miquel i Polo.
D'acord, pero no devem sinó als seus descendents i al cronis
ta local el benefici de la seua coneixen9a. 1 que més? Em fa
l'efecte que presumim d'Lma multitud d'entitats perque ens
agrada veure, una vegada a 1'any, una multitud de dames, més
o menys adolescents, passejant-se acomboiades del bra9 del
president en direcció al Ball de les Entitats.

Ara fa unes setmanes, a Vinaros, molts veins van con
siderar impresentable el fet que els nans de la processó del
Corpus ni ballaven el pas acostmnat ni tenien la música per a
fer-ho. Ad, em diuen, la gent es queixa de la presencia de
nans i gegants a la processó. Sembla que la tradició moleste
als ulls perque mostrar-la revela el que s'ha deixat perdre, i
aixo aston! la l~a]a consciencia. Crec que d'a90 en diuen auto
odio Per aquells mateixos dies, em va venir a visitar un amic i
li vaig voler ensenyar a1lo de més valuós i interessant que con
servava la ciutat. El periple va ser realment cmt perque l'o
ferta era migrada fíns a l'anemia: la frontera de Ca la
Baronesa per intentar averiguar-ne l'estil, ja que l'interior i
1'espectacular jardí que tenia han desaparegut, les portes del
Museu, ben tancades elles, no fos cas, l'esglésía panoquial,
amb una cripta tan aseptica com una nevera i sense les histo
riques lloses que van defensar els benicarlandos de l'exercit
carlí. Ja he dit que el periple va ser curt, no va caldre pujar a
la Basseta perque el forn (o pou?) ja fa anys que el van deixar
esfondrar. Encara sort de l'amabilitat impagable d'Encarna,
1'anima dilecta de rúnic monument local que en mereix el
nom.

Tampoc no és qüestió de si governen uns o
aItres o aqueIls, perque en desconfio d'es
ma.

Quan vam haver acabat, mentTe féiem l'aperitiu, 1'a
mic em va parlar de fatalitats pero jo no hi podia assenti1'.
Tampoc no és qüestió de si governen lms o altres o aquells,
perque en desconfío d' esma. T1'et de l'activitat efervescent i
gairebé privada d'algunes associacions culturals, prop dels
programes lmmicipals no veig més que descarat clientehsme,
banalitzacions conjunturals, ennlliments producte de la por i
de 1'absencia de criteris i la més absoluta indiferencia davant
la propia tradició.

1
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