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Editorial

Palau

D'acord amb les afirmacions que fan els extreballa
dors de Palau només hem aclarit una cosa: que els
informacions que reben i rebem no són gens clares

o les donen poc contrastades, perque les que donen uns i les
que donen els altres són contradictories. La veritat és que la
viabilitat o no de la SAL dependra principalement del fet
que els treballadors no es tiren les pedres a la propia teula
da perque si no, els únics beneficiats només seran els antics
empresaris, els Palau.

Pressupostos

C
om era d'esperar es van desestimar les impugna
cions deIs sindicats als pressupostos municipals del
96, pero el més curiós no va ser la desestimació,

logica per la majoria absoluta del PP, sinó l'actitud contra
dictoria i inesperada del PSOE local que,després de les
seues argumentacions en que van afirmar que hi havia
motius per estimar les impugnacions ,després van i s'abste
nen a 1'hora de la votació.

Incomprensible.

BIM

U na publicació amb el tiratge i la periodicitat com el
BIM que té com a principal funció la d' infrmar els
ciutadans sobre questions i activitats que tenen una

caducitat, hauria d'editar-se puntualment.
Si com ja passa prou sovint, el Butlletí d'Informació

Municipal surt amb un retard considerable, la funció basica
a la qual es detina aquesta publicació queda sense efecte. En
conseqüencia és facil deduir que el cost important de cada
edició són diners basicament malbaratats.

La pregunta és clara: per a que serveix el BIM?
La resposta és clara: per al reciclatge de papel' immediat.

J
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EIs extreballadors de PALAU enfrontats
per la creació de la Societat Anónima Laboral (SAL)

Els exlreballadors de Palau en algunes de les seues accions d'aquesla selmana,
com ara la concenlració a I'enlrada de la f:'.1brica

l?1:.DACCJ6

a sitllació cada vegada és més
tensa entre els extrebalJadors de
mobles Palau. La majoria d'el1s

estan en contra de la creació d'una SAL
que afirmen els peljudica i han emprés
Ima serie de mesures per reivindicar el seu
dret a cobrar alió que se'ls deu. Tots els
dies van en manifestaciófins a les portes
de l'empresa on pengen pancaltes i tallen
la N34ü "perque tots se sensibilitzen i
coneguen la nostra situació ". Dimecres
passat ens vam desplayar per parlar amb
aqllests extreballadors i que ens explica
ren per que estan en contra de la creació
de la SAL. Aquest és un extracte de les
seues declaracions:

"Pensem que 01;0 és una jugada deIs
Palau per canviar de nom I 'empresa i que
nosaltres no cobren'l un duro. Hi ha 200
lamílies de Benicarló que se n 'han anat a
la deriva sense res. J a més ens deuen
molts diners de jornal i d'indemnització,
mentl'e ells estan venen! mobles alla a la
.f2/brica vella.

Pensem que a90 és una juga
da deIs Palau per canviar de
nom I'empresa i que nosaltres
no cobrem un duro.

Ja van comenqar amb la divisió d'em
preses per descapitalitzar Palau i .final
lI1ent s 'han quedat sense Palau. El que
han volgut és desfer-se de la plantilla,
que és hastant gran d'edat, sense pagar
un duro. Ens van ene,anvar, alfO és un

acomiadamenl improcedent, van
comenr;ar dient que primer se n 'anirien
al carrer 30 persones per a ser viables,
després 50 i després van dir que ens aco
miadaven a 10lS perque Antaix .la estava
dins i ens van prometre que als sis mesos
tornaríem a estar treballant ¡ als sis
mesos: ni diners ni tornar al trebal/, i ens
trobem amb una carta d'acomiadament
firmada pel comité d'empresa sense con
sultar-nos a ningú. fié, del comité no, deIs
tres que queden del comité.

Ara tenim uns assessors i
volem aconseguir que facen
la liquidació de I'empresa i
així poder cobrar,

Ara tenim uns assessors i volem acon
seguir quelacen la liquidació de I'empre
sa i aixi poder cobrar; pero a el/s no els
interessa, valen suspensió de pagaments i
que s 'allargue fins que s 'oblide.

El que cobraríem del FOGA
SA és una miseria comparat
amb el que se 'ns deu. Si
entrem a la SAL el FOGASA
no ens donara res perque és
continultat d'empresa i ens
han contat tantes mentides

• JJque Ja no ens creem res

Pareix mentira que a Benicarló no ha
passat res, hem plegat dues empreses
impNlants, Vidal Rni? i Palau, i ací /10 ha

passat res, ni les autorilats ni ningú.
J') que cohraríem del FOGASA és una

miseria comparat amb el que se 'ns deu.
Si entrem a la SAL el FOGASA no ens

donara res perque és continuitat d 'empre
sa i ens han contat tan/es mentides que ja
no ens creem res

EIs representants sindicals i
els extreballadors que volen
formar part de la SAL han
desmentit moltes d'aquestes
afirmacions i neguen rotunda
ment que si es fa la societat
anonima laboral, la resta de la
plantilla no cobre

Per aJtra banda, els representants sindi
cals i els extreballadors que volen fonTIal'
part de la SAL han desmentit moltes d'a
questes afinnacions i neguen rotunda
ment que si es fa la societat anónima labo
ral, la. resta de la plantilla no cobre.
Defensen la teOlia que els seus companys
estan sent enganyats per alguns "perso
natges"

Com es pot comproVal' amb aquestes
declaracions l'ambient és d'autentica
crispació entre els extreballadors de Palau
i les postures semblen en plincipi irreCOll
ciliables. La próxima setrnana publicarem
les declaracions deIs futms membres de la
SAL i seguirem infonnant de les movilit
zacions de la resta d'extreballadors de
mobles Palau.



El PP desestima
les impugnacions als pressupostos

ment sislemitlic per parl de I 'equip de
govern del conveni coUecliu."

El regidor de la UPV, Enrie
Moya va defensar el vot en
contra de la desestimació de
dues de les al'legacions

El regidor de la UPV, Enrie Moya va
defensar el vot en contra de la desestima
ció de dues de les al'legacions, peró com
que l'alcalde Jaume Mundo no va voler
voatr-les llna a una, els nacionaJistes es
van veme obligats a votar en contra:
"Sahem que dins el conjunl de treballa
dors de 1'Ajuntament hi ha problemes,
sabem que dan-ere d'aquesles aUega
cions hi ha un problema d'incomp/imenl
del conveni, pero hauríem de fer un
e:;forr; per centror el tema. Després que el
noslJ'e gabinel jurídic ha esludial les
aUegacions i I 'informe d'inlervenció
manifestem que la primera ¡tercera
aUegacions són desestimables per la
forma, ja que no és el maleix un informe
previ a I 'aprovació que a I 'execució.
Peró davant la segona aUegació que fa
referencia a una actitud anlisindical de
I'Ajunlamenl, discrepen", amb I'informe
felper I 'il1lervenlor perque creiem que no
s 'ha fel el procediment de consulta i
negaciació que eSlableix la !lei previa
ment a I'elaboració del pressupost muni
cipal. La quarta aUegació també la con
siderem estimable perque cal considerar
la possible nullilat deIs pressuposlos en
base a la segona aUegació"

El regidor d'hisenda, senyor Molina
va defensar J'infonne de l' interventor
municipal en tots els seus punts, sense
convéncer els nacionalistes. Així es va
arribar a la votació final mnb el resultat
de 9 vats del PP a favor de la desestima
ció, 6 abstencions del PSOE idos vots en
'x~fT-: -:1-,; 1-:: I]D\{

Simchez va argumentar la
seua decisió: "Nosaltres. ens
abstindrem. Fonamentem la
nostra abstenció en el respec
te que ens mereixen els ser
veis juridics de I'Ajuntament
pero si que voldria dir que
sembla que hi havia sufi
cients motius perque els sin
dicats impugnaren els pressu
postos

REDIlCClÓ

Va ser un,pIe rapid, ~mb només un
punt a I ordre del Gla: desestnna
ció de les impugnacions presen

tades pels sindicats CSIF i UGT als pres
supostos mlmicipals. No hi va haver sor
preses i aquestes aHegacions es van
desestimar amb eJs vots favorables del PP
i gracies a la seua majOlia absoluta.

EIs dos pmiits de l'oposició van man
tenir postures diferents. El PSOE es va
abstindre a la votació (cosa que va sor
prendre als pocs benicarlandos presents,
3). El senyor Simchez va argumentar la
seua decisió: "Nosaltres ens abslindrel11.
FOnal11enlem la noslro abslenció en el
respecle que ens mereixen els serveis
jurídics de I 'AjUnla711enl (que informen
desfavoroblement a les al/egaciom), i
com que els recurrents tenen sempre la
via conlenciosadminislroliva perque
siguen els Iribunals qui decidisquen,
ereiem que la noslra abstenció no perju
dica a ningú, pero sí que voldria dir que
sembla que sí que hi havia sL!/fcienls
motius perque els sindicals impugnaren
els pressupostos. L 'equip de govern ha de
fer una reflexió perque ar;o no és més que
.ji.,)it d ',!Pl PI"{J'n nlrrJ?1pnl !'pr !';nrnl1?!..1/¡_

Comunicat
d-' extreballadors
de mobles Palau

Avui la plantilla sencera esta en situa
ció d'acomiadament total, sense futur
dins l'anomenada empresa i ,mlb conti
nuats atropellaments per part deis sindi
cats, al quals no els reconeixem cap tipus
de representació, després deIs enganys,
burles i coaccions cap als treballadors
per part de la direcció i amb el consenti
ment d'elements sindical s inqualifica
bIes i atTibats ja a una situació insosteni
ble, hem ultimat les mesures legals ijmi
diques, junt a al tres de fon;:a social que
muran en augment, perqné se'ns recone
guen els nostres drets com a treballadors
i part implicada com a acreedors.

EIs treballadors de mobles PaIau
comuniquem al poble de Benicarló
aquesta situació ens fem solidaris amb
totes aquelles pmis afectades dins i fora
de la nostra ciutat, com a conseqüéncia
de la irresponsable gestió de la direcció
de Palau i que els treballadors hem
aguantat amb responsabilitat, silenci i
sense alteracions de cap tipus durant
massa temps.

Senicarló 22 de maig de 1996

B
is treballadors de mobles Palau,
després de les dlverses vlcissituds
que han originat l'actual siuació

laboral amb diversos grups d'acomiada
ments en poc més d'un any, la inexistent
reconversió amb Antaix, i el camuflatge
de la direcció de Palau en una més que
dubtosa gestió de Soctetat Anónima
Laboral (SAL), comuniquem que estem
en permanent manifestació i assemblees
majoritaries fins que l'empresaens liqui
de tot alIó que ens adeuta.
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Si vols vell1'e la tena Foto-denúncia publicada ho pots fer
enviant-la a ú \;"" k E~ cl Sant Francesc, 95

Foto denúncia

U
n veí del barri de la Cooperativa ens ha fet arribar
aquesta fotografia per deinostrar que una imatge val
més que mil paraules. Sembla que hi ha cotxes, cot

xes vells i trastos. La gent normal guarda els seus trastos al
perxe o al traster de casa, peró pel que es veu, el cotxe-trasto
del costat no hi cavia ni a un lloc ni a 1'aItre. A l'amo del
cotxe-trasto se Ji podria dir que al xatarrero probablement li
hagueren donat algun duret í els vei'ns ens haguérem estalviat
tíndre un cotxe vell, trencat i en mal estat ocupant un 1l0c d'a
parcament deIs quals tan necessitada esta la nostra ciutat.
Peró el més fort del tema és que aquest veí diu que des de fa f'''''''''
tres anys esta dient a l'Ajuntament que aquest cotxe-trasto
esta abandonat, i els responsables, "sí, sí..." peró ni caso Tots
aquell incréduls poden anar a l' Avinguda del Maestrat i con- ~<'~"-~-~~~~~~~~~~~~~~~~_I
templar aquesta obra de l'arquitectura erosionada postmoder
na (poc a poc va caent a peces)

Dediquem aquesta foto-denúncia a la regidoria responsable.

.il'n XiMO BUENO
~~~-.~~---~~--

SEGUE XLA
FARSA

esprés de tant de temps no hi ha
paraules per a qualificar ei tema
de l'abocador mancomwlat de

Cervera, ja que per culpa d' algunes per
sones que segueixen jugant a ser "pseudo
polítics professionals" encara després de
més d'una década no s'ha solucionat la
greu problemática generada pels residus
solids mbans a la comarca del Maestrat.

Després de tant de temps no
hi ha paraules per a qualificar
el tema de l' abocador manco
munat de Cervera. Per culpa
d' algunes persones que
segueixen jugant a ser "pseu
do polítics professionals"
encara no s'ha solucionat
aquesta problematica

Així, després de cinc anys d'acords a
l'ajuntament de Benicarló, de reunions a
la Diputació, de converses amb els res
ponsables de tirar endavant aquest aboca
dor, d'estudis sobre la seua mjJlor ubica
ció, de consensuar les cOllmensacions als

ajuntaments afectats, de l' acceptació per
part del consistori de Cervera, etc; a hores
d'ara encara ens hem d'escoltar una vega
da més la promesa de sempre que 1'abo
cador entrara en funcionament el proper
any, és a dir, que abans prometien que
seria per al 92, 93, 94, 95, 96 araja diuen
que segurament sera definitivament per
1'any 1997.

La veritat és que aquest
assumpte fa forva mala olor i
per aixo cal denunciar-lo com
una constant farsa i engany
davant els ciutadans,

La veritat és que aquest assumpte fa
fon,;a mala olor i per aixo cal denunciar-lo
com una constant farsa i engany davant
els ciutadans, ja que solucionat el proble
ma de la ubicació amb 1'aprovació plena
ria de l'ajwltament de Cervera d'autorit
zar la seua construcció al seu tenue, con
censuant-lo amb I'oposició socialista al
mes de novembre; ara és la Diputació
Provincial de Castelló, cal recordar que
en mans del Partit Popular, qui posa entre
bancs a la realització i execució del pro
jecte.

És a dir que després del papel' negatiu
i obstruccionista que va dur des d'un prin
cipi el PSOE-PSPV dmant la passada
legislatura i que va impedir que a hores
d'ara hi hagués Lilla solució definitiva a
les escombraries de la comarca amb un
abocador controlat i una planta de reci-

c1atge; ara és el Paltit Popular qui ha assu
mit el relleu d'obstaculitzar aquest aboca
dar amb paraules semblants a les utilitza
des pel sr. Solsona en el seu dia que per a
justificar l'endarreriment afmnava que la
ubicació ele Cervera no era la més adient
per motius polítics, així ara són els repre
sentants populars els que ens tornen a dir
que "cal fer més estudis per a buscar un
altre lloc idoni", "que cal tindre en comp
te el malestar dels veins de Cálig que s' 0

posen al lloc triat", etc i que fan que la
solució a les nostres escombraries no ani
be mai.

Després del paper negatiu i
obstruccionista que va dur el
PSOE-PSPV durant la passa
da legislatura, ara és el Partit
Popular qui ha assumit el
relleu d'obstaculitzar aquest
abocador amb paraules sem
blants a les utilitzades pel sr.
Solsona en el seu dia

Pero el més trist de tot aquest enrenou
és que l'opinió publica, t:ret del resso d'al
gun mitja de comunicació local, passa del
tema i els preocupa molt poc el recic1atge
i l' eliminació controlada de la seua "basu
ra", per aixo tant els fa que ['abocador de
Cervera funcione o no menu-e algú recull
tots els dies la merda de davant de casa
seua.
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Benicarló solidari
REDACClÓ I

Les pinces ·de
la concordia

RED,!¡CClÓ

Is col'laboradors de LA 1;4- volem
posar pau enlre els diferents depar
tament de l' Ajul1t31nent involucrats

en la problematica de les c1avegueres del
GllfllgÚ i de darrera de! Parador

Uns diuen que fa pudor, els aJu'es que
només fa lIeig, W1S que són aigües plu
vials, els altres que són residuals.... aixi no

hi ha qui s'ac1arisca. Pero la redacció de LA
1;4- té la soJució: no sabem que són, pero si
1'oloreta que fan, aixi doncs, mentTe es
decideixen, nosaltres, sense donar la raó a
uns ni als al tres, només busqllem solu
cions, i ja la tenim. Els nosu"es lectors
seran e1s benicarlandos privilegioats que
.ia pod1'3n passejar qllan vlllguen pe!s vol
tants del GllrugÚ, només cal que tacen ser
vir la fantastica i miraculosa PINCA
SOLUCIÓ que lleva tots e1s mals. Fins i
tot ens ofcrim perque quan vinguen els
inspectors de la Comunitat Europea, els
representants del consiston els obsequien
amb la nostra PINCA-SOLUCIÓ(segur
que així sí que ens donen la bandera
blava).

A més podem encetar lUla nova moda.
Ja n'hi ha prou d'arracades al nas, a la
celia o al melic'! VosaJtres, modems beni
carlandos, deixeu-vos de tonteries i feu
servir la PINCA-SOLUCIÓ!! Feu que la
PINCA-SOLUCIÓ canvie el vostre esti]
de vida'! Demaneu una PINCA-SOLU
CIÓ per als vostres 3lnics i coneguts que
ens visiten!! Feu que la PINCA-SOUJ
CIÓ siga una senya d'identitat benicarlan
da!! Els tllristes que ens visiten t31nbé
tenen a la sella disposició 1ma PIN<;A
SOLUCIÓ1! Habitant, visitant, si no vols
sentir la pudor demana la teua PIN<;A
SOLUCIÓ!!

Segons ens infonnen els responsa
bles, la XXXVII campanya, aquesta ha
estat un exit, s'han recaptat un totaJ de
3.430.387 pessetes que es destinaran al
projecte "Acabamellt l/'uml escola (l

Cortalim (Índia)".

La XX XVII campanya
contra la fam ha estat un
exit a Benicarló. S'han
recaptat un total de
3.430.387 pessetes que es
destinaran al projecte
"Acabament d'una escola a
Cortalim (Índia)".

Des de La Veu volem felicitar aques
tes dues entitats benicarlandes pel seu
treball realitzat a favor deis més necessi
tats, pero sobretot pel dificil treball de
conscienciació i implicació de la pobía
ció benicarlanda en aquests projectes
solid311s.

Aquests actes organitzats per Comcl'l;
sense fronteres s'ermnarquen dins la m
Setlnana de la salut i el benestar social
que organitza el Consell de henestar
social de l'ajuntament de Benicarló.

eontinuem amb notícies solidanes
a la nostTa ciutat. El Grup de
Mans Unides - Campany.a

Contra la Fam ens ha fet 3lTihar una
nota amb la gual volen agrair la col·labo
ració de tots aquells benicarlandos i
benicarl311des, sense els quals els seria
impossible realitzar la seua campanya i
les activitats que aquesta implica.

Benicarló ensucra 'tI! és una
campanya de recolzament al
projecte de millora del sucre
opanela a les comunitats de
Ma!qui i Quindigua
d'Equador

Comer~ sense fronteres és una orga
nització no govemamentaJ pel desenvo
jupament (ONGD) que fa dos anys que
fWlciona a la nosl1"a ciutat, els seus
objectius principals, segons el seu presi
dent, joaquim Revelter són: Hinformar,
sensibilitzar i conscienciar sobre el
Comerr just i solülari. Donar suport als
coUectius de pai'sos del Sud que expor
ten o vulguen exportar els seus produc
tes a través de la xarxa de Comen; just i
solidari i ajudar a aquelles organitza
ciol1s de produclorsja eonstituides, per
que puguen desenvolupar nous pro/eeles
de eomercialilzació o millorar els que
estiguen en funcionament H.

Comer~ sense fronteres és
una ONGD que fa dos anys
que funciona a la nostra ciu
tato Els seus objectius princi
pals són: "informar, sensibi
litzar i conscienciar sobre el
Comer~just i solidario

,Associació Comer~ sense
ftonteres de Benciarló pre
sentara el proper dijous dia

30 la campanya lJenicarlá ellSU

era 't!!, una campanya de recolza
111ent a] projecte de millora del
sucre opane1a a les comunitats de
Malqui i Quindigua d'Equador.
Totes aquelles persones interessa-I
des tindTan ocasió de conéixer
nqucst i~teressant, projec~e mit-¡
janyant 1expOS1ClO que s lOallgu-
rara a les 19,30h. a la saJa d'expo- '-- . ---.J

sicions de la Caixa Rural de
Benicarló i amb la xelTada-presentació,
que se celebrara a les 20,OOh. a la matei
xa Caixa Rural.
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El BIM, Butlletí de (des)Informació Municipal

REDACC16

El BIM (Butl1etí
d' lnformació
Municipal) és (o

hauri a de ser) una
publicació que el nostre
ajuntament posa a I'a
bast deIs ciutadans per
que aquests se n'assa
benten del que ha pas
sat a la seua ci utat i de
les activitats í convo
catories que es realitza
ran cada mes. Doncs
bé, el BlM de
l' Ajuntament de
Benjcarló no ho acon
segueix mai, el d'a

quest mes de majg n'és un exemple: ha mTibat a l'ajuntament el
día 15 i per tant a la resta de plmts de distribució a partir del dia
16. I aixo no pot ser, perque moltíssimes de les coses que ens
poden interessar ja estan passades i per tant només aconseguim
tirar el diner públic amb una publicació inútil i obsoleta.

El BIM de l'Ajuntament d'aquest mes de
maig ha arribat a Pajuntament el dia 15. I aixo
no pot ser, perque moltíssimes de les coses
que ens poden interessar ja estan passades i
per tant només aconseguim tirar el diner
públic amb una publicació inútil ¡obsoleta.

Hem analitzat les infomacions que es publiquen i que ja no
valen per a res ni per a ningú per tal de justificar les nostres afir
macions. Ací en teniu algun exemple: A

A la pagina 4 s'infonna als ciutadans de les fannacies que
estaran de gua.rdia durant el mes ele maig (de fet s'infonna de les

que van estar la primera qunzena i de les que estaran la segona).
A la pagina I1 hi ha un edicte de I'alcaldia amb data 27 de

tnm'y de 1996 pel qual es fa públic la sol licitud d'una llicencia
per a reformar un local. Qui es considere afectat pot formular les
observacions peltinents pero tenen de tennini 20 dies habils a
pm'ir del día que es fonnula l'edicte, és a dir, ja ha passat el ter
mm1.

A la pagina 12 se'ns infonna que fins el día 15 de maig es
poden presentar instancies per optar a la playa vacant d'auxiliar
admirustratiu de l'Jauntament (el dia 15 recordem que va ser el
dia que el BLM va alTibar a l'Ajuntament). Dos paragrafs més
avaIl se'ns infonna deIs dies que el magatzem municipal estara
abert per reclamar la titularitat de motos o bicicletes recuperades
per la policia municipal, pero els dies són: 7, 14,21 i 28 de maig
(així ja només ens queden 2 dies per anar-hj quan ens n'assa
bentem). Aquesta pagina no té desperdici., perque entre d'altres
hi ha un avís important que recorda als ciutadans que durant el
mes de mrug es realitzara la rellovacíó del padró municipal, eis
ciutadans ja ho sabíem pero no per l'Ajuntament sinó pels mit
jans de comunicació privats locals (que evidentment haurm1
cobrar per donm' la infonnació, cosa logica).

A la pagina 4 del Butlletí del Cl ub de la Tercera Edat (que s'e
dita al BIM) s'infonna deis viatges que organitza aquesta entitat
benicarlanda, el de Morellaja ha passat (va ser el dia 7).

A la página 21 l'Oficina d'Infonnació Juvenil (per cert, quin
horari té?) informa que fins el dia 20 de maig els joves interes
sats poden entregar una instanica per participar en un encontre
multilateral de joves a Alemanya. És a dir, tenen 5 dies de temps.
I al peu de pagina se'ns infonna de la celebració deIs concelts
del XVI Cicle de Concelts de Plimavera (l'últim va ser el dia 12
de maig).

A la pagina 22 se'ns informa que la UP organitza un viatge al
Delta de l'Ebre i qui vulga pmticipar-hi es pot inscríure fins el 13
de maig (llástima!! nosaltres volíem anar-hi)

l ... encara podem trobar més exemples, pero se'ns acaba l'es
pai i no podem continuar. La persona o persones encmTegades
d'aquesta publicació mWlicipal hawien de replantejar-se el seu
treball, i si no poden fer-lo bé, que ho encalTeguen a una altra
més competent.

de divendres a dilluns

• Condenada

estudio

portem ~ t/4t- cantant
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Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional video de boda
PI??-a ~,~erS9.do, 1 TAl. Y fax 47 1432 • 12580 Benicarló



Més val tard
que mai!

El mussol, portat una mica per la
seua dería per les places públiques,
va sobrevolar la playa de la

Constitució, i mentre des de la "pa¡-ansa
de 1'Oficina d 'lnformació i Turisme" es
dcdicava a reflexionar clíticament sobre
la mateixa situació de quasi abandona
ment per part municipal de les places de
la ciutat, va observar com alguns operaris
de la brigada d'obres i serveis anava fent
uns qllants preparatius: pi.ntar amb cal,
posar tanques, parlar molt entre ells...

Per aquest motiu el mussol va decidir
canviar d' emplayamenti reinstaUar-se
per uns quants dies a les copes deIs arbres
allí existents amb la intenció de veme qué
anava afer l'Ajuntament en aquest espai
tancat a l'aparcament de vehicles de
motor des d'abans de les falles.

El mussol ha comprovat que després

de molt de treball, a la playa de la
Constitució se ti ha dotat d'tma altra
infrastructura lúdica per tal que els menu
dets puguenjugar i xalar, així s'hi ha aug
mentat ['oferta infantil amb llna estIUctu
ra de fusta i pneumatics per on es pot
pujar, penjar-se, tirar-se, saltar, botar, ... i
que de ben segur fara creixer una mica
més l'angoixa deis pares que porten els
seus fills al parc infantil més gran de la
ciutat.

El mussol vol felicitar l'equip
de govern municipal per la
seua iniciativa de millorar els
equipaments infantils de la
pla<;a Constitució. Més val
tard quemai! Pero també
recomana arreglar la varera
des de la "paransa" fins a la
cabina teletonica.

El mussol des de fa temps Ji anava sob
tant la poca preocupació municipal per

millorar la dotació ludica d'aquesta playa,
sobretot després de comprovar la seua
preocupació pel món infantil anan de les
edicions de Benicarlimdia, i que feia
impresentable aquest espai tant per la
baixa qualitat i perillositat deis jocs allí
instal.lats (alglms eren de quan va néixer
el mussol), com per la manca de conser
vació deis arbres, jardí, font, etc.

Per aquest motiu el mussol vol felicitar
l'equip de govem municipal per la seua
üüciativa de millorar els equipaments
infantils d'aquest playa, aixi com protegir
als infants deis perills deis caners deis
voltants amb la instal.lació d'tma tanca de
protecció, ja que més val tard que mai.
Pero també al mateix temps el mussol els
recomana que ja que estan trebaUant en
aquesta playa podrien d'tma arreglar la
vorera des de la "paransa" fíns a la cabina
telefonica per tal de que els vianants no
hagen de patir tolls, pech-es, c1ots, pols... i
aixi amb els treballs de jardinería neces
saris en aquest indret poder tindre Lma
playa com diuen els hUJUans "com Déu
¡nana".

j
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Colofegada

De molt
v e 1 1 a
r e m 1 

mscenCIa em ve
aqu'est plat cuinat
amb l'estima de
qui té poc i en
dóna molt. És boi
d'obligada justícia
dir que la col ha
desmerescut I'a
tenció culinaria de
les cases actuals.
Greu errada en 1a
qual han caigut les
nombrases cuines
que han defugit
cuinar-la de les més diverses, simples
i agraldes maneres que la nostra terra
ens permet.

És bo i d'obligada justícia dir
que la col ha desmerescut l'a
tenció culinaria de les cases
actuals

Una varietat ben nostra de fer-Ia
arribar a taula és la que seguidament

us explicaré. Pendrem una olla, a ser
possible de fang que reculla be I'escal
for de la flama del toco Tallarem la col
en trossets j la deixarem reposar amb
quatre gotes de suc de llima perque
perda tortor. Mentre, sofregirem una
ceba trinxada amb cansalada viada,
quan siga cuit i sense que es resseque
aquest hi tirarem la col trossejada.
Remenarem una mica amb cura de
barrejar bé tots els ingredients. Una
vegada segurs del punt de sal taparem
l'olla i courem a foc baixíssim la col

sacssejant-Ia de
tan en tant amb
cura i vigilant que
no se'ns enganxe a
les parets del reci
pient. He de dir
que aquesta ope
ració pot declinar
l'exit del plat si no
tenim la precaució
que les sacsejades
no trenquen la col
quan quas! siga
cuita.

He de dir que
l'operació de sacsejar-Ia pot
declinar l'exit del plat, si no
tenim la precaució que les
sacsejades no trenquen la col
quan quasi siga cuita

Es pot assegurar que fruirem d'una
menja exquisida malgrat el mal con
cepte, sense fonament per una altra
banda, que té aquest aliment ben nos
treo No oblideu el vi a taula.

}

\ I ti' Quina moguda que han organitzat els de Palau. Jo no ho entenc molt bé, pero trobo que haurien d'arri
bar a una acord i no "putejar-se" uns als altres, units és més facil aconseguir cobrar el que se'ls deu.

V Vull denunciar que les barques del senyor Orero envaeixen el nostre port (ara, que com esta, que més
dóna un trasto més alla enmig)

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

gerencies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)

;__._. . ---.J
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Vicent Pitarch (Vila-Real,
1942) exerceix de valencia en
tres fronts: la docencia, la
reflexió sobre el fenomen lin
güístic i el compromís cív ic

Corts Valenciünes. 15 bUJos
Teléfono y Fllx 964/47 11 57 J 2680 BENICARLÓ (CastellónJ

Vicent Pitarch (Vila-Real, 1942) exer
ceix de valencia en tres fronts: la docen
cia, la reflexió sobre el fenomen lingüístic
i el compromís civic. És catedrMic de ba
txillerat, és membre de l'Institut d'Estudis
Catalans i de l,Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana i col'laborador habi
tual de revistes culturals. També ha publi
cat diversos estudis sobre la !lengua des
de perspectives sociologiques.

el fet que institucions tan fonamentals
com alguns a/untments o una altra institu
ció encara més emblematica, les Corts,
facen servir la Ilengua sense criterio Aixo
introdueix un factor clarament pe/oratiu
per a la !lengua"

TAPES

ENTREPANS I
APERITIUS I

e: Jodnto a.noV9Ote. 12
rQL (9611).029 71

l2MO 8ENlC~,1

CAFE - BAR

Aquest 11 ibre constituex un notable
esfory, rigorós i honest, per posar al des
cobert l'entramat ideologicopolític que
sustenta el caos valencia i per contTibuir a
superar-lo, des de la racionahtat i el com
promis cívico

Aquest llibre constituex
un notable esforv, rigo
rós i honest, per posar al
descobert I'entramat
ideologicopolític que
sustenta el caos lingüís
tic valencia

L
'Associació Cultural
Alambor ha organitzat per
a aquesta nit, en el marc de

les activitats del mes de maig, la
presentació del lIibre de Vicent
Pitarch "Control lingüístic o
caos ". La cita sera a les 20,3011. al
Casal Municipal i comptanl amb
la presencia de l' autor.

Vicent Pitat'ch, al seu llibre, defensa
contundentment que "des d'una posició
neutral, I 'autoritat academica, responsa
ble de la normativa de I'idioma, ha de ser
I'lnstitut de Filologia Valenciana, sense
renunciar mai de la vida a ! 'autoritat que
considerem moralment més inequívoca i
internacional: I 'lnstitut d 'Estudis
Catalans"

Anahtza també quines són les conse
qüencies que compOlia el no haver-hi una
autoritat lingüística al País Valencia: "les
consequüencies immediates les estem
patint ara amteix, per exemple, una de les
condicions més insultants, més vergon
yants que corn a valencians lols patim és

El futur no sembla massa falaguer,
els substituts de 1'argentí i de l'holandes
són Fabio Capello, un itaha treballador
que pensa convertir els seus jugadors
ens uns sers sense altra missió en la vida
que el futbol, i un angles, Boby
Rob;on, que sembla que va ser el mes
tre de Javier Clemente, és a dir poc
~uhant de les boniques filigranes.

El futbol es converteix així en una
metMora deIs temps que corren, on úni
cament les coses materials tenen valor.

El triomfador d'aquest any sembla
que sera un nacionalista serbi, Radomir
Aune, que acollseguirá els exits a base
d'una ferria disciplina i d'uns jugadors
amb molta for¡ya, hem canviat la lirica
per repica i la bellesa per la testostero
na i ara és I'hora deIs Caminero, López
o Simeone.

E
1s aires conservadors de la políti
ca han atTibat també al futbol,
primer va caure Jorge Valdallo,

ara Ji ha tocat a Joh~m Cmyff, ells dos
han estat els entrenadors triomi:adors
deis darrers cinc anys, la seua concepció
del futbol era revolucionaria, arriscada,
imaginativa, poetica... ElIs han fet jugar
en els seus equips els futbolistes atnb
més tecllica que s'han vist en els camps
espanyols, les jugades deIs quals han
estat sovint petites obres d'art, noms
com Guardiola, Laudrup, Raul o Iván
de la Peña.

El futur no sembla massa
falaguer, els substituts de
l'argentí i de l'holandes són
Fabio Capello i Boby
Robson

Els aires conservadors de la
política han arribat també al
futbol, primer va caure
Jorge Valdano, ara li ha
tocat a Johan Cruyff

Cruyff
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Tintorell
(Daphne mezereum)

Són les vaques, les
que estan boges?

A rbust baix, d'u~s 5 a 10 dm ~'aI9aria; riges dretes, molt flexibles, ~l1oses només
a la pmt supenor_ FuJIes lUes o menys amplmnent lanceolades, d uns 4- lO cm
de Uargada per ]-3 d'amplada; ondulades, blanes i mats.

Flors rosa; cOl'ol'la oberta fent 4 puntes, i tubular, d'una sola pec;:a a la base. Fruits
venneUes a la madmitat. Florida: febrer maig; fi-uctificació: juny julio!.

Viu a la muntanya mit;jana, i es troba principalment a la fageda. Té el seu límit meri
dional al Montseny. Centreuropeu.

T ots hem fet lm comentari o altre,
més o menys sarcastic, en relació
a la bogeria de les vaques britani

queso El tema, més que de comentari ja
és de reflexió, cadascú que raya la seua.

Moltes i variades són i seran les qües
lions que ha possat de manifest aquest
assumpte i moltes les repercusions que
ha tingut i tindra, més enlla del sector
implicat i de les fronteres fisiques en que
s'ha centrat.Les seues repercussions no
tenen per que ser negatives o catastro
tistes.En relació al medi ambient més bé
OCOlTe al contrario

D\ma banda, ens possa de manifest
quina és la qualitat de vida que tenim,- i
ens alerta de la que podem tindre gracies
al camí que segueix l'agroindustria- el
que sempre pot provocar un canvi en les
tendencies.

"Produir" vaques causa
molts problemes per les
seues grans necessitats
d r aigua i de pastures

Llibreria • Papereria • Copisteria

Fotocopies • Copies de planols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 8enicarló

Per altra banda, el consum de cmll de
vedella ha dismÍllult fins un 30% als pal
sos de la Unió Europea. Encara que
aquest descens preocupe als embogidors
de vaques, mnbientalment és molt posi
tiu. Només cal recordm- que "produir"
vaques causa més problemes que cap
altre animal, per les seues grans necessi
tats d'aigua i de pastures, de tal manera
que ja hi ha qui ho considera un luxe del
que afll1na haurem de prescindir en les
proximes decades. ¿ Per que no
comenyar d' aquesta manera? Els nostres
hereus segur que ens ho agrairan.

ESTELLER IMPORT

•
AUTO ESTELLER

.~_ ..-
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Ja hem arribat 00 anavem

A
l camp de l' Acero-B, el Benical'ló va tornar a treUl-e pit
i es va fer amb una clara victoria (1 - 4) que li pennetra
disputarla promoció d'ascens a tercera divisió. La pri

mera part va acabar amb empat i, a la segona, els pOltenys es van
11an<;:al' d'una manera fi-enetica a l'atac (tan sols els valia la
victoria); aquesta gosadia va ésser severament castigada amb
UllS encertats contracops benicarlandos. (M'bagués estat molt
facil fer ara una facecia estúpida sobre la resistencia saguntina,
pero no, no la faré).

Al camp de l' Acero-B, el BenicarIó va tornar
a treUl'e pit i es va fer amb una cIara victoria
(1 - 4) que li permetra disputar la promoció
d'ascens a tercera divisió

Doncs bé, els objectius de principi de temporada han estat
assolits amb escreix. Els qui malparlaven 1'entl'enador i la Junta
Directiva s'hauran de posar l'estli amb que obsequia avui La
Ven lUla miqueta més aval1 del nas; subjectant els dos Ilavis, i
anal' d'aquesta faisó a veure la resta de partits que queden; com
a justa penitencia.

Diumenge vinent, al Municipal de la Carxofa,
s'espera la visita del segon cIassificat, el
simpatic Vilamarxant. Al BenicarIó Ji aniria
molt bé guanyar; seria una bona injecció de
moral i a més mantindria fins a 1'última jor
nada la possibilitat de quedar sotscampions

Diumenge vinent, al Mwucipal de la Carxofa, s'espera la
visita del segon classificat, el simpiltic Vilamarxant (se n'han
adonat que aquets nom seria del tot impensable per al nostre
agonic poble?). Al Benicarló li muria molt bé guanyar; seria una
bona injecció de moral i a més rnantindria fins a ['última joma
da la possibilitat de quedar sotscampions. Aquesta segona posi
ció no seria tan soIs lUl tit01 honOlific, sinó que beneficiaria el
nosu'e equip a 1'hara de jugar la Higueta de promoció.
M'explicaré; si el Benicarló queda tercer s'haura d'enfrontar a
un primer (el del grup Centre o Sud) i contra un segon (també

del 6'TUp Centre o Sud); si queda segon
ignalment haunl de jugar contra un primer
(aixo no ens ho estalvia ningú) pero, en
canvi, s'hauria d'enfrontar a un tercer que,
obviament, hem de pensar que és més tluix
que lID segon (Si no ha entés res, torne-ho
a Ilegir les vegades que ti fa<;:a falta fins que
li quede ben claret).
Per a aquest diumenge FelTer podnl dispo
sar de tota la plantilla. Hi ha pero set juga
dors, set, a Wla targeta de la suspensió. No
sé que esperen a provocar les ta.:rgetes,
qnalsevol cija se'ls amuntegara la feina. Es
veu que aquests xicots no rni.:ren la tele i no

recorden les martingales que van fel' Popescu i Lardín per tal de
quedar immaculats.

La Directiva ha comen9at a bellugar-se com
una mala cosa i durant aquesta setmana hi ha
hagut reunions amb les penyes del poble per a
que acud,esquen a animar l'equip aquest
mateix di umenge

La Directiva ha comenc;at a belluga.:r-se com una mala cosa i
durant aquesta seunana hi ha hagut reunions amb les penyes del
poble per a que acudesquen a animar l'equip aquest mateix diu
menge. També s'espera la participació d'una xaranga que ens
inflara els cascos a tots els assistents (Si puc donar la meua opi
nió diré que aixo de la música de bomboi platillo em sembla lilla
horterada; les xa.:rangues estan bé a les desfilades faUcres o a les
vesprades de bous; cm posaré uns cotompeJs a les orelles).

També durant tota la setmana s'han difos fon;:a falques publi
citirit:s per la radio i fins i tot s'ha obelt lUl compte corrent per
a col, laborar en la sufragamenta de les despeses dels despla<;:a
ments de la promoció. Prenga nota: CAIXA RURAL "SANT
ISIDRE", W DE COMPTE 37779, C.D.BENICARLÓ; aquesta
setmana no es jugue cap diner als iguales i faya una millor inver
sió de futur, vinga.

De cara a la promoció es posaran a la venda uns abonaments
que t.indran els següents preus: 2000 pesstes e!s dos P31titS (1200
si vosté és jubilat, de condició femenina o no ha sobrepassat els
setze anys); els preus a taquilla seran de 1200 peles per partit
(als hómens fets i drets) i 800 per a la resta d'éssers hUll1ans.
També es faran fabulosos sortejos (organitzats per la Directiva,
cosa que és una garantia de seriositat) i vosté podra aconscguir
bicicJetes, viatges o sopars als millors restaurants del poble.

El sorteig de la lligueta es realitzara a la Federació el proper
cija 3 de juny a les nou del matí i encara és 1'hora ara que no se
sap si es jugaran els partits en diumenge i .dimecres o en diu
menge i dijous (a aquests de la Federació caldra que el senyor
Gozalbo els pe6'Ue LIt1a "estacada"). La Iligueta comen<;:ara diu
mellge dia 9 i hi hama unajomada de descanso

Acabaré contant-los que s'esta amanint un espectacular
mosaic, com els que fa el sainetesc Bar<;:a a les graos ocasions.
í'b,' r; 'F. ~; 1'~ «nPI"" tl"lt~ Ji't C(),,~ ,:"pc1,,!1"? ,-;rI;"\'I,,
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El Mobel Record tanca una temporada per a oblidar
.j(y ALEX GOZAf.BO J BHTRAN .

El Mobel Record Benicarló ha rea
litzat tma de les pitjors temporades
de la seua histotia. S'ha aITossegat

d'una pista a una aItra, aconseguint tan
soIs dues victories. D'aquesta forma, des
prés d'uns anys a ptimera divisió, el
Benicarló tomara a tocar de peus a tena.
Tothom sabia que la categOlia no es
podria mantenir molts anys pero la fOlma
en que s'ha produit el descens ha estat
vergonyosa.

La temporada va comene¡;ar amb una
cara nova a la banqueta, .J.Moreno substi
tula els genllans Aran com a primer entre
nador. Els seus nous metodes el' entrena
ment van suposar un punt inicial d'il'lusió
en l'equip pero la seua inexperiencia i
falta de coneixements defensius el van
pO/iar de viatge a casa. Els resultats no
acompanyaven pero tampoc ho van fer
després de la seua precipitada eixida.

De nou amb els germans Arán a la ban
queta l'equip va tractar de recuperar r es
til de joc habitual. Els canvis constants de
sistema defensiu i les penetracions per
dividir l'espai i assistir les companyes no
van funcionar com abans. La baixa de
Merche pesava com una Hosa. Molts
espectadors es pregunten ara com es va
permetre la seua marxa per motius econo
mics. Els seus punts i la sena agressivitat

defensiva s'han trabat a faltar en una tem
porada tan llarga.

El Mobel Record Benicarló
ha centrar tots els seus
esfon;os en intentar mantenir
l'equip sénior a primáa divi
sió. Ara (un poc tard) és quan
s'observa que per sota no arri
ba l' esperat relleu

Per contrarestar la baixa de la valencia
na es va repescar Ana Vif,'Uer. El seu ren
diment, pero, ha estat moIt per sota de
1'esperat. Tot i assegw-ar que es va inten
tar tot, la directiva no va comptar amb cap
altre refore¡; i l'equip va quedar molt limi
tat.

La direcció deljoc ha continuat Wl any
més a mans d'Esther pero en aquesta oca
sió no ha disposat c!'un recanvi regular, ja
que Mar no ha estat present en tots els
pmtits. La necessitat d'apOliar punts ha
jugat un papel' moJt impO/iant en el baix
rendiment d'Esther. La precipitació en el
llane¡;ament exterior i l' abmldonament de
les tasques de direcció han estat els apar
tats més petjudicats.

La posició de 3 ha enyorat excessiva
ment la baixa de Meche i els punts han
anibat en comptagotes. La greu lesió
d'lnés encma va empitjorar-ho tot més,
quedant tan soIs les rafegues d' illSpiració
d'Ana, les penetracions per l'esquerra de
Mónica i una major aportació ofensiva de
Montse.

A 1'interior de la zona, com sempre,
Núria i Pepita han continuat apOlimlt la
seua experiencia per enfrontar-se a j uga
dores molt més altes. La seua feina conti
nua regulanllent any dalTere any, al'espe
ra d'algun refore¡;.

El futur? Toti les baixes, les aparicions
de Raquel, Celia i Esther no s'han prodi
giat massa. Els seus minuts han estat insu
ficients per aconseguir 1'experiencia
necessária. El Mobel Record Benicarló ha
centTar tots els seus esfore¡;os en intentar
l11antenir l'equip sénior a primera divisió.
Ara (tUl poc tard) és quan s'observa que
per sota no arTiba l' esperat relleu. El salt
generacional és brutal. No s'ha tingut cura
de les categories inferiors. A més es va
deixar escapar una de les jugadores que,
tot i la seua juventut i poca capacitat de
sacrifici, tenia lUla projecció: Judith (Sant
CarIes de la Rapita). Cap de les jugadores
actuals tenia la seua tecnica a al mateixa
edat.

marcó el equipo contrm'io su primer gol.
Pero esto no sirvió para nada. Los jugado
res del BEYSO amnentaron más y más la
diferencia, llegando a situar en el electró
nico un resultado de 1-6 favorable al equi
po benicarlmldo.

Este sábado a las 4 de la tarde
se juega el segundo partido de
semifinales

Este sábado a las 4 de la tarde se juega
el segundo pmtido de semifinales, en el
pabellón de Benicarló. Se espera que el
mismo publico que vino a animar al l"B
venga también a ver a su fílial. Desde aquí
queremos recordar-os esta cita y pediros
que no faltéis. Gracias.

El Beyso se clasificó para las semifinales de la provincial
f6J JOAN Bn

para pm-m- el ímpetu de nuestros jugado
res.

En el desplazamiento al pabellón
Chencho de Castellón el juvenil jugó en
LUla pista en la que no había jugado nunca,
ya que dicho pabellón consta de dos. En la
otra pista siempre se había perdido, pero
en esta resultó todo lo contrario.
¿Coincidencia? Tal vez. Pero 10 cielio es
que se ganó, se anolló, al equipo contra
rio. Los jugadores del Benicarló salieron
ya muy motivados en la primera parte, y
empezaron pronto a sumar tantos en el
marcador. Un rival impotente, con su cie
!Te titular sancionado por expulsión, poco
pudo hacer por solucionar el partido. Al
[mal, de rebote de un disparo desde fuera
de la linea de puntos (puesto que no
pudieron realizar nÜlf.:,'Uno desde dentro)

El rival del BEYSO fue el
Playas de Castellón que resul
tó impotente para parar el
ímpetu de nuestros jugadores

El juvenil de fútbol sala de
Benicar-ló, BEYSO, se clasificó la
sem?Jla pasada para las semifinales

de la liga provincial de Castellón.

Esta semana se ha disputado el primer
pmtido de estas semifinales, que constan
de tres pmtidos. El rival del BEYSO
Benicarló fue esta vez el primer clasifica
do de grupo de liga regular, el Playas de
Castellón, la pesadilla del equipo benicm'
lando. Pero esta vez cambiaron las cosas.
El Playas de Castellón resultó impotente

-
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L
'altre dia, menu'e lIegia el diari, em
vaig atmar en un noticia que mos
trava la preocupació deIs ciclistes

professionals pe! trayat del Giro. Sembla
ser que no és massa segm, Aquest fet em
va fer reflexionar sobre la situació de la
nostra zona. En aquesta ocasió la realitat
va superar la ncció.

Una aJtra cosa no, perú varietat de
pelills, en tenim per a donar i vendre.
Podem escollir jugar-nos la vida de mol
tes maneres: La N340 és un deIs punts
negres amb més sinistres de tot l' Estat, la
carretera de CaIig és conegl.lda pel seu
tninsit de tractors i canuons i la carretera
de Peníscola és propictat deIs turistes des
pistats que s'entretenen mirant els banya
dors (o millor dit, els no-banyadors) de la
platia, A més, crec recordar que al meu
llibret d'autoescola posava molt ciar que
no es pemlet ci.rcular amb bicicleta per les
autopistes.

L'altemativa d'escollir camins de terra

tampoc és massa temptadora, No existei
xen rutes con'ectament senyalitzades i
cOllnectades entre si,

Podem escollir jugar-nos la
vida de moltes maneres: La
N34ü és un deIs principals
punts negres de tot 1'Estat, la
carretera de Calig és conegu
da pel seu tdnsit de tractors i
camions ¡ la carretera de
Peníscola és propietat deis
turistes despistats

Cal potenciar \'ús de la bicicleta tora
de les carreteres. És necessari marcar una
serie de rutes d'interés tant per a la gent
del poble com per als tmistes. L'empresa
no és faci!. Construirem zones de descans
on poder agafar forces i netejarem eIs

camins de pech'es i matolls.

Cal potenciar l'ús de la bici
cleta fora de les carreteres.

Un cop fet ayo es pot complementar la
feina organitzant eixides populars, cursos
o expedicions per conéixer millor la natu
ra que ens envolta,

La bicicleta no contamina, ni gasta
benzina i, a més, que ajuda a millorar el
nosh'e estat físico Per cert, 1m secret: la
bicicleta no ens demanara (com fa la
sogra) que li posem crema protectora.

L'estaca
La mala senyalització actual de les

poque srutes que hi ha a la nostra comar
ca, No és suficient amb pintar una ratlla
cada lO Km, Esperem i no desesperem,

,
ms

EMISSORA UNICIPAL BEN/CARLÓ

l · . _

Passa L~ \I~

Anunciar-te aL", 1;4<

només et costara

400 pessetes

Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas.. ,
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(Junto a fa pista deportiva)
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AGENDA CULTURAL

1 2 3 4 567 8 9 LO

Programa
Universitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

tic,1íZ01rtela

1. ¡.¡¡ va molt carta Ueugera dama.
2. Hi fan tras llspectacles: ¡'entrada, la propia represen·

tacl6 I la sortida .. Excretar una mena d'aigua.
3, Va brollar Impetuosament "enderna da fa mort da Fran·

co .. Una ce. pero trencada.
4. El de lIenguatge no et fa anar a correus • lfigadura

alta deis antles perses.
5. Arbre america • Una ena . Fa pensar en Santa Barbara.
6. Una de. si us plau . Mal no en lé prou .. Precedeixen

un !lacerelot.
7. Delxades de banda .. Hom va crear aquest comlte a

París I'any 1962.
8, Ja torna a tenir la forma el'abans.
9. Pilar sortlnt .. Paradis artificial.

10. lnlensitat d'un so o d'un color .. l'opoalclÓ.
11. Refarla a ml! el tros foradat - Una u. si us plau.
12. Homes salvatges, incultes. flguradamenl - Et sacseja i

t'omple de rubor.

Vertlcalll

1, Cassa per a traure 1'011 de la pica • Possessiu.
2. Implica música • Relacional amb la potencia inteHec-

tual.
3. Afligelx vivament - Es passa la vida estirada aterra.
4. No s'adona de res - L1inatge - MIg agre,
5. A dintTe no hi ha res .. Del mateix repla • Prlnclpi de

cibern/ltica.
6. Una erra us anlrla d'allo més bé - S'enflla en espiral

cap a I'esquerra.
7. Aptesa afer maqulnalment una cosa • Una de • Surt

quan escrlus tu 8n italia.
8. El pont 11 dóna fama· Guarnit amb una cinta estreta.
g. Vehement no • Expedeix naus - Una o I lIesta la co

lumna.
10. Planta que té espines . Ondulacló .. Ocells.

Les solucions de l'anteriOlo.
Horitzontals: J. HipotaJams. 2. [nutiJitza. 3. Psi. Ritual. 4. Augura. R. T. 5.
Ra. Rosdesa. 6. Xutessim. R. 7. 1. Rase.s. A. 8. Ora. Ascenso. 9. Lesa. Unto.
10. Espirituós. tI. G. U. OCL \. 12. la]¡sme. E.

Verticals: J. HiparxiÓJegs. 2. Insuau. Res. L 3. ~uig. Traspua. 4. Ot. Urea.
Ai. L. 5. Pinossa. Roi. 6. Ollasses: lcs. 7. TI\. Dlscutl1n. 8. Aturem. Enu. E.

1() ~9't~,· Q()~tc
<) M'7~. S .Apt"n <

ASSOCIACJÓ DE LA DONA

* A la Caixa Rural de I'exposició de
treballs realitzats per les sacies de
I'entitat durant el curs 95-96.
Romandra oberta fins el dia 29

ASSOCfACIÓ CULTURAL ALAMBOR

* El divendres dia 24, a les 20,30h. al
Casal Municipal de Benicarló,
l'Associació Cultural Alambor orga
nitza la presentació del IIibre
"Control lingüístic o caos" . La pre
sentació anira a canec de I'autor,
Vicent Pitarch.

III SETMANA DE LA SALUT 1 EL
BENESTAR SOCIAL
* Dilluns 27: Presentació de la Ir

Setmana de la salut i el benestar
social, a les 21.00h. a la sala de ses
sions de l'Ajuntament.

* Dimarts 28: Projecció de la peHícula
"Diari d'un rebel", a les 20,00h. al
Regio Cinema. Entrada gratui'ta.

* Dimecres 29: Pel matí programa
radiofanic en Radio Benicarló amb el
tema "Alimentació equilibrada "'o.

Taller de "cuina sana, economica i
rapida", de 13 a21'00h. al Centre de
Formació Ocupacional.
Presentació del
Mediambiental de la
Popular

* Dijous 30: Xerrada "El calcer i la salut
del peu", a les 16,30h. al l' Institut de
FP.
Inauguració de I'exposició
"Benicarló ensucra 't" a les 19,30h, a
la Caixa Rural, i a les 20,00h. presen
tació de la campanya
A la Caixa Rural inauguració de l'ex
posició "Activitats de Creu Roja en el
món"
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16 JOAN GREGORI ALElOL

Ali, Camali i la llengua del Paradís
I Aquell va ser el dia en que, deixant a tatua la dona amb

el culler enlaire, Ah va cóner a destorbar rapat fami
liar de Camali. Era el 2l d'abril de 1996 i finalment

s'havien acomplit totes les esperances. Després de tants anys
d'espera, de tantes dades registrades amb minuciositat i de
tantes investigacions qualificades d'esterils pels esceptics,
aquella noticia que ara brandava com una tuia venia a satisfer
['ambició que en secret s'havien confessat tantes vegades. Els
qui el van veure atényer sense esma el brancal de l'amic han
testimoniat que, des del tres de mary passat, no havien vis! cap
conciutada recorrent els CatTers amb tal euforia i e:\.ll1tació.

Amb aquest descobriment ja podrem tapar
la boca de tant 11 icenciadet que ens vénen a
dir com parlaven les nostres mares...

-Mireu, és la peya que ens faltava! Amb aques! des
cobtimentja podrem tapar la boca de tant llicenciadet que ens
vénen a dir com parlaven les nostres mares... mireu, llegiu!

-A veurc mm.. /rente a las pretensiones catalanis-·
tas que lo niegan documento del siglo XlI en romance valen-
ciano... sembla que teniu raó. Passeu avant i ho confrontarem
amb algunes coses que he llegit recentment.

Aixi doncs, una altra olla va quedar fieda i sense escu
dellar menlTe es feia bo aquell apotegma que sentencia sobre
la fam i l' engi ny.

---Mostreu-me at"a el petiodic i ho l1egi.ré atub més
calma aeí assegut... Coneixeu vós aquest catednltic Manuel
Mourelle de Lema? Sembla haver trobat una mena de glosses
valencianes al text llatí, no? Aixo diu: Para mi, este libro de
pergamino muy bien encuadernado y presentado es del siglo
XlI o antes. La escritura del texto puede ser del XIlJ, pem no
indicaría nada, porque podría ser una copia. La letra podría
ser del X/ll () principios del XlV Queda ben ciar, no?

--En 1legir-ho a casa, m'ha sobtat sobretot l' estil impe··
cable i la manera precisa i alhora prudent d'exposat" la infor
mació que té aquest professor, no us fa aquest efecte?

-Sí, del tot. Pero en l'attic1e se'm fa molt dificil d'es
brinat· quina part és fmit de la investigació doctoral i quina
altra és mera opinió del periodista...

-No crec que en un mitja tan seriós com aquest els
redactors es puguen permetre el luxe de l'opinió sobre lll1

tema tan especialitzat com és I'origen de les !lengües.
-Bé, el que és cert és que entra en contradicció lllnb

una de les nostres fonts canoniques. Fixeu-vos, aeí diu quedu
rante la dominación árabe no dejó de hablarse nunca por
mozárabes y muladies, incluso por bastantes árabes, el
romane; pLa o lengua valenciana i aixo és molt contrari al que
afinnava el 1574 el patriota Martí de Viciatla dins les

Alabanzas de Las Lenguas hebrea. griega, latina, caste/lana y
valenciana. Escolteu: .. jamás la Lengua Valenciana ha toma
do ni usado de palabra alguna Aráhiga, antes por ser el
Arábigo tan enemigo del Christiano, le tienen por muy abo
rrecido.

Jamás la Lengua Valenciana ha tomado ni
usado de palabra alguna Arábiga, antes por
ser el Arábigo tan enemigo del Christiano,
le tienen por muy aborrecido

-Temu raó, pero no es pot ignorar el fet mateix de l'e
xistencia d'aquestes anotacions. És més, no us duu a cap con
c1usió que hagen estat trobades a l'Atxiu de la Catedral de
Valencia?

-Evidentment. Ningú no pot dubtar que, pel !loc on
s'han descobert, no poden estar escrites en cap altra lIenf,rua
que no siga el valencia.

--Ací volia fer cap' 1d'ayo es dedueix que el nostre és
lIenguatge més antic que el d'altres. no?

--Clarament, de manera prístina, diria. És més, ara que
en parlen, no us heu intenogat mai sobre la Uengua del
Paradís? Mireu aquesta pagina de EL PAIS del 23 de mary.
S'hi fan públics els resultats d'una investigació duta a tenue
pel teoleg Annindo dos Santos Vaz. Us l1egeixo: El paraíso de
las delicias, o parail"O terrenal, nunca existió. La expresión
hebrea gan eden se tradujo por "jardín deL edén" cuando, en
realidad, eden significa vega, llanura irrigada, y gan es una
huerta. Es deciJ; añade, el texto habla de una huerta en una
vega como lugar de trabajo (..) no es el paraíso, el jardín de
Las delicias, sino una huertaférti/, con mucha agua... Cal que
seguesca?

-No, no... és c1atÍssim! Concorda totalment amb
Viciatla. Com no ens n'havíem adonat abans? Tot el que cau
aeí arriba a excel'1ir, siga verdura, dones o lIengües... la ho
deia el vel! Eiximenis, pero deixeu-me el Viciana, a veure si
recordo quina pagina era... aeí, escolten: Y como el suelo de
esta Ciudad, hora sea por el Clima, Planeta, Signo, Vientos,
Aguas, mantenimientos, ó por alguna secreta iJ1fl.uencia,
tenga gracia incógnita, y sohrenatural, tanto que todas las
cosas humanas, y plantas produce con grande pe/lección, pri-'~

mor y delicadeza. Y mas ha concedido Dios á VaLencia una
Leng'ua polida, duLce, y muy linda, que con brevedad mode
rada exprime los secretos, y projitndos conceptos del alma, y
despierta el ingenio á vivos primores, donde les resulta un
muy escLarecido lustre. Heu entes? Concedida por Dios!

--------'
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