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BENlCARLÓ

Editorial

Ahir dijous va haver PIe, i como sempre ens té acostu
mats la nostra maxima autoritat va defugir de les pre
guntes de l' oposició, aixo si, amb més pena que glo

ria; com a mostra un boto, quan els nacionalistes li van pre
guntar sobre l'endarreriment en l'eixida del BIM, va contes
tar llegin part d'una carta escrita per l'empresa Grafisa a LA
I¡~ k g~ de pena, es veu que no té respostes propies.

P.er altra banda, ens vam assabentar a traves d'una pregun
ta de la UPV,(que no va obtindre resposta) qué l'ajuntament
haura de pagar al voltant de 500.000 ptes. d' indemnització a
una extreballadora seua, segons se va indicar, per una senten
cia de Magistratura contraria al Consistori.

La veritat és, qui pagara les errades deIs que manen, els
ciutadans amb els seus impostos o els mateixos governants
per no fer les coses correctament? Veurem.

Cartes deis iectors:
EL Col.legi Jaume 1 fa teatre a Castelló

El propasst dimecres dia 22 el Grup de Teatre del Col.1egi JatUne 1de la nostra locali
tat va actuar al Raval de Castelló, el¡- la 10" Mostra de TeatTe Escolar organitzada pel
CEP i patrocinada per la diputació i la CAM.
El Grup está integrat per 10 x.iquetes de 8e d'EGB: Amla Maí'íes. Maria Esteller,
Nuria Sanchez, Elena Llorach, Míriam Garcia, Sylvia Cuartero, M"- Carmen Gellida,
Laura hin, Pilar Garcia i DoLiDa Muñozi dirigit per Pedro Sanchez; Sent la tercera
vegada que el col.1egi pmticipa en la mostra.Vanrepresentar Mans enlaire una obra de
Ramon Flch i Camarassa. AJ final de 1'actuació les cares de satisfacció eren patents
com ho demostra els aplaudiments del nombrós públic infantil que omplia la sala.
Pensen representm'l'obra a Benicarló a la festa de Fi de Curs, perque els seus com
panys, companyes, pm'ers imm'es puguen gaudü' d'wla bona estona.
Després vml disfi'utar d'un dia désplai visitatnt Boniana i el seu Museu de la Taronja,
úruc a ew'opa.

Josep Prats Caldes

L'extingida plataforma de joves pel 50%. fa saber":

Que després de l1egir al Mediterráneo mub data 17 de maig, la notícia sobre les mobi
litzacions de l'Associació de Pare d'Altu11lles volem manifestar:
- Que encoratgem l'APA a continuar mub la bona idea de trobar la fotmula per estal

viar despeses a les famílies amb tIlIs estudiants
- La idea d'un servei d'autobús més barat compta a mb el suport d'un miJer de perso

nes que foren les que signm'en el 111mlifest pel 50%. La nostra ciutat és una de les més
allunyades deIs centres administratius i institucions cuJturals i manquen més autobu
sos i trens de rodalies o regionals.

- La platafonua volem recordar que AUTOS MEDITERRÁNEO, baveDt signat un con
veni amb les Universitats del País Valencia, ens va amagar d'una manera descarada i
vergonyosa la possibilitat de viatjar dw'a.l1t tot el curs amb un 30% de descompte, amb
I'important expoli que aixó va comportar. Per tant, l'empresa elegida hamia de ser un
punt important a considerar. La platafonna va desemmascarm'l'estafa l'any passat.

- Estar residint durant e.1 cms a Benicarló suposa haver d'actualitzar la biblioteca muni
cipal a les cmTeres que ofereix la universitat, cal que tinga /libres com Déu mana a la
disposició deIs estudiants.

Per tot aixó desitgem que l'APA pote a bon tenue el projecte j que tinga més sort i
reba més comprensióde la que nosaltres vam rebre. Teniu el nostTe SUPOlt.

.lOAN LJIRLES ADELL J FERRFR (?L4'l'llFORMA PE!. 50%)
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L'ajuntament de Benicarló haura de pagar

quasi 500.000 pts. a una extreballadora seua

Tant els regidors de la UPV com del PSOE van estar contundents en les seues apreciacions

Redacció
el PIe Ql'dinari d'aquest mes de
maig ha destacat l'últim plmt de
l'ordre del dia: precs i preguntes.

La UPV va plantejar el gruix de preguntes
a la primera autoritat municipal. Les pre
guntes més import.ants per la f0I111ació
nacionalista, en veu de Xavier Rodriguez,
van comenyar per demanar a l'alcalde
sobre l'afer de Barbm-a Pascual, a qui l'a
juntament (l'equip de govem) després de
o-aure la maxima puntuació per lma playa
de I'area de Benestm- Social la va exclou
re, i ara ha d'indemnitzar-la amb 490.000
ptes. perque Magistratura de Treball ha
decretat al seu favor, cosa que els nacio
nalistes van indicar que era "una
neglicencia supina".

UPV, l'ajuntament ha d'in
demnitzar Barbara Pascual
amb 490.000 ptes. perque
Magistratura de Treball ha
decretat al seu favor

En el cas del BIM el regidor de la UPV va
inquirir sobre el retm'd considerable i rei
terat d'aqllesta publicació, a la qual Jaime
Iv1\mdo va fugir d'estudi i va fer referen
cia a la CaIta ele la imprenta que ha justi
ficat el retardo
Respecte al retard en el pagament de les
sllbvencions a les entitats culturals de
I'excercici de 1995 ha dit Mundo que esta
pendent l'ordre de pagament; cosa prou
evident per a les associacions cultmals.
L'alcalde d'altra banda no sabia si s'havia

demant subvencions per a la promoció del
valencia a la Consel1eria de Cultma; un
altre despiste més?

UPV, els costos del conserva
tori de Grau Mitja a
Benicarló, han d'anar integra
ment a carrec de les arques
municipals, contrariament al
que ocorre en altres localitats
on la Coselleria de Cultura
assumeix la despesa?

Tot seguit va ser 1'aItre regidor naciona
lista, Enric Moya, qui va fOl111Ular algll
nes qüestions importants per a Benicarló,
com m-a en quin punt es troben les ges
tions per la posada en funcionament del
conservatori de Grau Mitja a Benicarló, si
els costos han d'anar integrament a carrec
de les arques municipals, contrariament al
que ocone en aItres localitats on la
Coselleria de Cultura assumeix la despe
sao Pel que fa a I'escorxador comarcal que
s'ubicara a Vinarós Moya ha demanat si
ja hi ha aCQl-d per part de l' ajuntament i
quan ens costara. El cap de govem muru
cipal ha respost que no hi ha cap acord
encara que tema tm esbonany del projec
te del qual no ha donat cap infonllació.
L'aItre Grup de l'oposició, el PSOE, en
veu de José Antonio Cerda, ha demant
més ajudes per a l'Enllita del Rocio, ja
que consideren que és una obra impOltant
per a Bemcm-ló. l'alcalde ha respost que
ja s'han fet els lavabos (?).
Per acabar J.R. Tiller, ha preguntat sobre

l'adjudicació del servei de vigilimcia al
col.legi Marqués de Benicarló,perqe no
s'havia donat a l'ofelta que havia quedat
en primer Iloc. L'alcalde ha destacat la
incoherencia del PSOE, ja que en la
Comissió Informativa de Contractació
van votar a favor de la segoua ofelta.

PSOE, José Antonio Cerda,
ha demant més ajudes per a
I'Ermita del Rocio, ja que
consideren que és una obra
important per a Benicarló

Pel que fa a l'encesa d'escombraries
Jaime Mundo ha dit que no tenia constan
cia, i Antonio Cuenca ha comentat que
només va ser tm conat d'incendi que va
ser sofocat en 24 hores.

Sobre l'abocador mancomu
nat de Cervera l' alcalde ha
respost que espere que a
finals d'any estara en marxa.

A la pregunta sobre l' abocador manco
munat de Cervera l'alcalde ha respost que
espere que a final s d'any estara en marxa.
En definitiva un PIe que ha deixat les pre
guntes més importants, alglmes sense res
posta i rmes altres am mitjes respostes.
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UPV reclama serietat a l'hora de buscar una solució

a I'abocador mancomunat del Maestrat.

1

Els nacionalistes reclamem una reunió amb la
presidencia de la Diputació de Castelló.

E
IS regidors de la Unitat del Poble Valencia-UPV de
Benicarló, Emic Moya i Xavier Rodríguez, han manifes
tat en el tTanscurs de la reunió que van mantenir el passat

divendres amb el membre de l'Executiva de País, Vicent Cm'da,
que "la situació que pateix tota la comarca, i en especial la ciu
tat de BenicarJó, en relació a I'abocador manconunat és greu. És
LUla prioritat posar ti als greus problemes de tractament deis resi
dus sólids urbans, que cada dia que passa és fa mes insuporta
ble",
El membre de l'Executiva de la UPV buscm'a aquesta setmana
concertar LUla entrevista amb el president de la Diputació de
Castelló, CaiJos Fabút, i anib e1delegat de Medi Ambient de la
mateixa Diputació, Ramon Vilar, per tractm- aquest tema que tmlt
preocupa el col'lectiu de la UPV de Benicm'ló i a tota la comar
ca en general.

La situació que pateix tata la comarca, i en
especial la ciutat de Benicarló, en relació a
l' abocador manconunat és greu. És una prio
ritat posar fi als greus problemes de tracta
ment deIs residus solids urbans, que cada dia
que passa és fa mes insuportable

En aquesta reunió es va reincidir que cal buscar una solució
mancomuncada i instal'lar una planta de tractament de compos
tatge, el rebuig de la qual no siga superior al 20% del tractat en
la planta, si no és així van aflnnar " tots els esfon;os seran inú
tils i no es donara Lma solució global a la probJematica deIs resi
dus sólids urbans"

ALTRES TEMES
En aquesta reunió tmnbé es va parlar de les relacions amb l'ac
tual equip de govem de l'Ajuntament de Benicarló i de les dele
gacions que tenen els dos regidors nacionalistes, així com del
lTeball a realitzar en el futur i de les actuacions en les materies

E1s edils nncionalisles tiufant la celcbració del darrer pIe

que més interessen i preocupen als vei'ns de Benicarló, com ara
les politiques aglÍcoles, industrials, comercials i turístiques que
defensa la UPV i que en molts alu'es pobIes les pOlta a la prac
tica.

Les relacions amb el PP no són tot el cordial
que haurien de ser i moltes vegades no se'ls
dóna tata la informació que fa referencia a les
seues propies arees

Enric Moyai Xavier Rodriguez van manifestar a Vicent Carda
que les relacions amb el PP no són tot el cordial que haurien de
ser i que moltes vegades no se'ls dóna tota la infonnació que fa
referencia a les seues própies arees. El dirigent nacionalista va
donar tot el seu suport i el de l'executiva del pmtit al tTeball i la
gestió que pOlten els regidors de la UPV a l'Ajuntament de
Benicarló.
Per als regidors de la UPV de Benicarló aquestes reunions ser
veixen per "intercanviar pw1ts d'actuació i de treball, són
necessaries per al bon funcionament del col'lectiu i del pmtit,
perque sempre es u'auen conc1usiolls positives i engrescadores".

LA MILLOR INFORMACIÓ

LA MILLOR ~J1ÚSICA

EL MILLOR MAGAZINE

•



Si vols veure la teua Foto-denúncia publicada ho pots fer
enviant-Ia a &. I¡~ k r;~ cl Sant Francesc, 95

Foto denúncia

Sempre m'ha paregut entendre que la senyalització
vertical a tates les vies de tnlnsit es composava del pal i
el senyal pertinent que quedava penjat d'aquest pal,
dones bé, sembla que sempre hi ha una excepció a tata
regla i el que es veu a la foto del costat en deu ser una.

Perque fins ara, encara no entenc quina funció té.
Rememorant a Shakespeare i canviant-li un poc el text
probablement arribem a la mateixa conclusió. Senyal o
no senyal, aqueixa és la qüestió!

Q m un bolet sobreeixit del terra apareix majes
tuós un pal metilHic, velI i rovellat, amb una
bona aü;ilria per a indicar no se sap que, que /

més pareix un artefacte de circ o una bl'anca SU¡'I'ea- ;l}
lista per penjar-se Tarzan i la mona, que alIó pe,. al que ..
devia estar destinat

JI'» XIMO BUENO

DIA INTERNACIONAL
DEL MEDI AMBIENT

L a preocupació per 1'estat del medi
ambient del Planeta Terra ha esde
vingut una de les qüestions predo

minants deIs últims anys. Arreu del món,
la pressió de l'opinió pública situa el tema
en un primer pla de les agendes nacionals
i intemacionals tant deIs govems com de
les ÜNGS.
Per aixo en els palsos occidentals, els
líders polítics rivalitzen entre ells per
apan':ixer com a "verds", encara que rara
ment acompanyen les seus paraules amb
accions medi ambientals clares i decidi
des; a l'Europa de l'Est la protesta contra
la poLlució devastadora ha significat un
fmi impuls en els canvis sociopolítics d'a
questa decada, i en molts palsos del tercer
Món, la profunda crisi medi ambiental i la
for<;a deIs moviments populars per com
batre-la han portat els governs a prendre's
el tema un poc ínés seliosament.
Pero segurament només sera dw-ant el
proper segle quan es decidira si el món
pot actuar mnb prou rapidesa per aturar la
crisi que es va estenent fora de control:
rescalfament del clima de la terra causat
per l'efecte hivernacle, destrucció de la
cap d'ozó que protegeix el planeta, tala
deIs boscos tropicals, perdua alTeu del
món de sol fertil i avan<; constant deIs
deselis, perdua accelerada d'especies
basiques en la biodiversitat, contaminació
de les aigües etc: així com la miseria, 1'a-

tur, la drogadicció, les gueITes, etc, crei
xent entre molts pobles de la Tena, repre
senten 1m nou i reIJevant desafiament per
a tota la humanitat.

Malgrat tot hi ha senyals que
indiquen que la mateixa
envergadura del perill encara
pot ter-ha possible i permetre
encetar una nova via per
posar remei als problemes
ecologics de la Terra.

Per aquest motiu si es peffi1et que conti
nue l'actual problematica ambiental. les
tendencies de fínals del segle XX esde
vindran tan clestructives com una guerra
nuclear. Pero el control cl'aquestes tenden
cies només potser factible mitjan<;ant la
cooperació internacional, en lUla escala
desconeguda fíns ara; malgrat tot hi ha
senyals que indiquen que la mateixa
envergadura del perill encara pot fer-ho
possible i pennetre encetar una nova via
per posar remei als problemes ecológics
de la Tena.
Per aquest motiu aITeu del món el proper
dimecres 5 de juny es celebrara el Dia
Internacional del Medi Ambient com una
manera més simbólica que res pero
necessaria per tal que les persones refle
xionen sobre els problemes que té plante
jats el planeta, i que aixo ajude a cons
cienciar-se una mica més del seu papel'
actiu en el canvi de compmiaments i acti
tuds vers al Medi Ambient, i sobretot que
des del "pens(ll" global i actuar local" els

ciutadans i ciutadanes puguen ser agents
actius i dinamitzadors en aquest compro
mis de canvi, baix la consigna: "Salvem la
Tena, és 1'única que tenim".

Des de la nostra vida quoti
diana hi podem aportar el
nostre ,granet de sorra través
del seguiment de les quatre
erres (reduir, reutilitzar, reci
clar i rebutjar) arnés d'una
cinquena R (respectar la natu
ralesa en tates les seus mani
festacions)

Esta clar que la majoria deIs problemes
ambientals mlUldials no estan a la nostra
ma solucionar-los, peró si que des de la
nostra vida quotidiana hi podem aportar
el nostre granet de sona tant a nivell de la
consciencia ecológica a través del segui
ment de les quatre erres (reduir, reutilit
zar, reciclar i rebutjar) a més d'una cin
quena R (respectar la naturalesa en totes
les seus manifestacions), com de l'exigen
cia als nostres polítics que actuen més fer
mament en la defensa deIs valors ambien
tals de la nostra societat ( promoure abo
cadors controlats, polítiques clares de
reciclatge, depuració d'aigües residuals,
control dels residus tóxics i perillosos,
creació de més espais naturals prote
gits, ... ) i només així el futur de les prope
res generacions estara assegurant amb un
minim de garanties.

•
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III Setmana de la salut · el benestar social
RED,ICC¡Ó

B
enicarló dedica la setmana del 27
de maig al 2 de jUllY a la salut i al
benestar social. Enguany s'orga

nitza des del Consell Municipal de
Benestar Social (que novament toma a
funcionar) i ha comptat amb la col'labora
ció de 1ll01tíssimes entitat locals i comar
cals: Caixa Rural sant Isidre, Patronat
U.P., Programa de Garantia
Social, Rádio Benicarló,
Associació Comerr; Sense
Fronteres, Associació
Espanyola Contra el
Cáncer, Creu Roja
Espanyola, Projecte Amigó,
Associació de la dona,
Projecte cm, Unió Ciclista
Benicarló, Collegis i insti
tuts, Policia Local i
Protecció Civil

Hem trobat dues novetats
en aquesta edició. Una és el
canvi de dates, ja que en
edicions anterior la setmana
de la salut i el benestar
social es feia a comenr;a
ments de clecembre aprofi
tant que el dia 1 de desem
bre és el Dia Mundial
ConlTa la Sida. Pero enguany s'ha cregut
convenient canviar les dates per separar
dues campanyes tan impOltants i s'ha triat
aquesta setmana aprofitant que el 31 és el
Dia Mundial Sense Tabac. L'altra novetat
és l'original fullet infonnatiu que s'ha
repaItit per tot Benicarló, els responsables
de I'organització d'aquesta setmana tnien
un objectiu, "volfem fer un díptic alrac
tiu, original, que cridara I 'atenció i des
tacar les paraules més imporlants de la
setmana: tolerimciu, benestar, salut i
solidadtat"

"El nostre objectiu és que els
nostres missatges ariben a la
major quantitat de benicar
landos. Per aconseguir-ho
plantegem activitats adrec;a
des a sectors concrets: gent
gran, joventut, mestresses de
casa, col'legis, etc. "

Hem parlat amb M. Teresa Gilabelt,
membre de la comissió del Consell res
ponsable de l'organització d'aquesta set
mana. "El noslre objecliu és que els nos
Ires l11issatges ariben a la major quanlilal
de benicarlandos. Per aconseguir-ho
plantegem aclivilats adret;ades a sectors
concrels: genl gran, jovenlut, mestresses
de casa, col'legis, ele. "

La valoració que es fa de les activitats
realitzadesfins ara és molt positiva, "la
gen! ha respós molt bé, sobretot els
jovens, que és un sector dificil d'arri
bar".

AIs centres de Primaria
poden trobar "Aetivitats de la
Creu Roja al món" que trac
ta el tema del voluntariat i als
instituts poden veure I 'expo
sició de Fundació per la pau
que fa una rejlexió sobre la
pau, la pena de mort, la tor
tura, etc. 1 a la Caixa Rural
es mantindra fins diumenge
I'exposició Beniearló ensu
era 't, de 1'Associació Comerc;
sense fronteres

Les exposicions són una nota dominant
en aquesta setmana. Tots els alumnes deIs
centres d'ensenyament de la ciutat poden
gaudir de les exposicions aIs seus centres:
"als centres de EGB-Primaria poden tro
bar "Activitats de la Creu Roja al mán"
que tracta el lema del voluntariat i als
instiluts poden veure I 'exposició de
Fundaciá per la pau que ja una reflexió

sobre la pau, la pena de mort, la
tortura, etc. 1 a la Caixa Rural
es manlindra fins diumenge
I 'exposició Benicarlá
ensucra 't, organitzada per
I 'Associació Comert; sensefron
teres.

1 una erida de l'orga
nitzaeió per als leetors

de 4 V4<- "esperem que
tots acudiu "a les
xerrades del cap de
setmana"

I Wla crida de l'organització per
aIs Iectors de LA lit<,. "cal animar
la gent perque assistisca a les
xerrades que es realitzaran el
cap de setmana, totes dues molt

interessants. Divendres 31, com que és el
Dia Mundial Sense Tabac, una xerrada
sobre el labaquisme, i dissabte dia 1 la
xerrada girara al voltam del cimcer de
mama. esperem que tots hi acudiu"

Baile
de salón

Abierto
viernes, sábados

y vísperas de
festivos

-
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La UOIO de Llauradors demana boicotejar

els productes francesos

RED/lCC¡Ó

Madel de códig de barres deis productes francesas

020120 8343443

En una nota de premsa an~ibada a la
nostra redacció, la Unió de
Llauradors demana la solidaritat de

la comarca per boicotejar eis productes
francesos i comprar productes de la nostra
tena "En aquests moments en que els
agricultors francesos tornen a fer de les
seues resulta fonamental el boicot als
seus productes, perque els pot jer mal en
ser la balanc;a comercial comercial amb
el país veí desfavorable ais nostres inte
ressos en 250.000 milions de pessetes de
mitja anual".

La Unió informa una vegada més que
els productes francesos s'identifiquen
mitian9unt els codis de barres que tiuf.,'uen
com a primer dígit el 3 i demana als ciu
tadans que no els consumisquen

En aquests moment en que els

agricultors
francesos
tornen a
fer de les
s e u e s
resulta
fonamental
el boicot
als seus
productes

Així mateix se'ns informa que la Unió
de Llauradors dóna Ilibeliat absoluta als
seus afiliats per contestar la nova agressió
conh-a 17 tones de patates que van ser tre
tes de les naus del mercat de La Mannade,
escampades i cremades.

La queixa principal d'aquest
sindicat és la impunitat amb
que actuen els agricultors

La queixa principal d'aquest sindicat
és la impwlÍtat amb que actuen els abrri
cultors ¡les autoritat polítiques i policials
francesos, ja que "mai cap vandal ha
estat processal ni empressonat. La Unió
reclama al govern espanyol que empren
ga les mesures oportunes davant FranC;'a
perque aquests incidents no es tornen a

repetir mai més"..

Aquesta setmana, a Madrid,
davant I'ambaixada francesa
es van llem;ar més de 3000
kg. defruita podrida. Hem de
defensar els nostres interes
sos i més ara que comen9a la
temporada de la.fhúta

loan Brusca, president de la Unió de
LLauradors, ens ha informat que les
accions reivinclicatives continuaran,
"aquesta mateixa setmana vam anar
representants del sindicat en manifestació
a lvladrid, i da11ant I'ambaixada francesa
es van llenc;ar més de 3000 kg de fruita
podrida. Hem de d~fensar els nostres
interessos i més ara que comenr,:a la tem
porada de la fruita ".

La Unió té previstes entrevistes amb
associacions de mestresses de casa i asso
ciacions de consumidors per tal d'expli
car-Ios la seua problem:'ttica i demanar-los
el seu suport per tal de fer 1iont a la pre
potencia i impunitat deis llauradors fi-un
cesos.

de divendres a dilluns

·Powder

I
portem ~ t¡~ cantant

estudio
c~___ a

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

PI~za Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
'--- ~_---------------------------- ___l
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cOlTecta i valenta que podien fer, j a que és
la vohmtat d'an-iscaJ' lms diners propis per
a garantir-se un lloc de treball, davant cer
caJ'-ne un alh'e dins la precarietat laboral
existent.
El mussol considera també logic que la
resta de h'eballadors que no hi volen par
ticipar a la SAL per diferents motius
(haver trobat un alh'a feina, desig d'estaJ'
un temps a l'atur, temor a ser empresari
cooperativista, ... ) desitgen que els gestors
de Palau SA els abonen els diners que els
deuen, pero la manera de fer-ho critieant a
sindicats i companys paJtidaris de la SAL
potser no és la més correcta ja que el1s
també vetllen pels seus interessos.
En canvi el mussol creu oportú traure la
protesta al carrer no només per a cercar la
solidaritat de tots i aconseguir que els
seus drets com a treballadors siguen reco
neguts, sinó també per a donar un toe d'a
tenció a les administracions sobre la pre
ocupant situació laboral d'aquesta ciutat
arnb constants tancaments d'empreses i
sobretot l'endarreriment del futm Polígon
Industrial.

Ara bé després de l'engaJ1Y, el mussol ereu
que la decisió d'uns trebalJadors de tirar
endavant lUla societat anonima és la més

Cal donar un toe d'ateneió a
les administraeions sobre la
preoeupant situaeió laboral
d'aquesta eiutat

QUINA MOGUDA!

1mussol s'ha esh'anyat una mica de
la moguda que esta generant
dmant les últimes setlmmes la pro-

blematica de PALAU arran de la crisi pro
vocada per la situació laboral deIs seus
treballadors, o millor dit extrebaIladors
d'una de les empreses emblematiques de
Benicarló, malgrat que de vegades el
cinisme sarcastic huma dia aIlo de " qui
val val o sinó a Palau".
El mussol ha seguit eneuriosit el desenvo
lupament deis fets d'aquesta empresa
dmant els últims mesos, per aixo ara no
entén com de la nit al dia exploten les
pieabaralles entre els partidaris de la SAL
(tTeballadors, sindicats, adrninish'ació, .. ,)
i altres trebalJadors que no hi volen paJti
cipar en ella, pero que carguen les tintes
contra els primers com maxims responsa
bles de la fallida de Mobles Palau, o al
menys de la situació en que es troben aJ'a,
El mussol té dar que els propietaJls són

Q]5~~~
els responsables d'aquesta situació, pri
mer per no gestionar COlTectament l'em
presa portant-la fmalment a la suspensió
de pagaments, i després perque amb l'en
gany d'una possible reconversió amb
l'empresa de mobles Antaix van facilitar
l'acomiadament deIs seus h'eballadors.
El mussol només pot considerar als sindi
cats i h'eballadors de Palau com una mica
il.l usos al confiar amb unes promeses
sense massa futLU' per la greu situació de
Palau, pero que van servir per a desviar
['atenció, baixa la tensió social que el tan
cament podia genera i anul.lar la conflic
tivitat deIs acomiadats amb paraules de
bones intencions,

L~V~kg~
El teu setmanari Sense afonies Subscriu-t'hi

Fitxa de subscripció

NOM
DOMICILI
POBLACIÓ

______=CO=-cGNOMS

CP TEL.

Se subscriu a ~ Vl.(,. k E~, per l'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), O 2.470 pts (26
níuneros, semestral, bonificació 5%) pronogable si no hi ha ordre en conh'a. Als enviaments fora de Benicarló caldra afegir
1.000 ptes semestmls o 2.000 ptes anuals.

FOI'ma de pagament: O Domiciliació bancaria O Xec bancari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, aJmal) o 2.470 pts (26 núme
ros, semestral) a Associació Cultural la Feram de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 BenicaJ'ló)

Signatura: d de 199

Domiciliació bancaria
BANCICA1XA

ADREC;:A POBLAC¡Ó CI'

NOM 1COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPrE

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fíns a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentan'! l'Associació CuItul'alla Fel'am de Benical'ló per l'im

port de subscripció a Lt< Vl.(,. k E~.

Signatura: d de 1996

,1, l
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Trempó
Bona manera de

comenr¡;ar aquestes
dates que ja s'anun

cien xafogoses fóra prepa
rar-nos LUlS apats on el prin
cipal protagonista siga I'a
manida.

L'amanida en les seues
més diverses possibilitats,
tal com generosament ens
permet aquesta contrada
mediteminia.

Bona manera de
eomen<;ar aquestes
dates que ja s'anun
eien xafogoses fóra
preparar-nos uns
apats on el principal
protagonista siga l'amanida

Aquest és I'exemple que ens donen els
nostTes vei'ns de les iIIes balem's que tiLÜ
xen d'un trempó exquisit que fa honor al
seu nomo Ens fa reviure l'anima aquest
prepm'at refrescant de tomaca, pimentons
rojos i tendres i unes dolces cebes de rega
diu.

Ens fa reviure l'anima aquest
preparat refreseant de tomaea,
pimentons rojos i tendres i
unes dolees cebes de regadiu

Ho trossejm'em tot mnb generositat
(sóc deIs qui pensen que els t:rossos de l'a
manida s'han de ressistir a entrar-ne sen-

cers a la boca). Quan tot
siga en Wla font fonda ho
regarem amb oli de la
coUita i ho elldrer¡;arem
de sal no massa fina, per
notar-li el gm.
Podem acompanyar-nos
d'un formatge de Catí
que engolirem mnb pa.
És pecat venial sucm'-ne
la molla dintre del suc
que deixen I'amanida, el
pimentó i la seba tot
regat mnb oli.

És peeat venial
suear la molla del
pa dintre del sue
que deixen l'ama

nida, el pimento i la seba tot
regat amboli

Convé que no abusem de la quanti
tat si bé cal reconéixer que aquestes men
ges són de bon reposar. L'estómac i les
panxes comenr¡;m'an a agrair-ho: fem de la
cuina una font de salut. La precarietat
pero és falsa modestia.

o/ L'altre dia al nou mobiliari que han ficat a la PI. Constitució va caure un xiquet de cap i se'l van endur cap a urgencies, segons
pareix va anal' a parar a l'hospitalla Fe de Valencia, a veure si les nostre autoritats quan fiquen Lm nou pm'c l'acaben del tot abmls
d'inagurar-lo, i sobre tot fiquen al terra, sorra o algún tipus de material que siga menys perrillos que les pedres i el sol dur que ara
tenim

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

geréncies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)
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Toléfono V Fax 964/47 11 67 12580 BENICARLÓ {Castellóo}

nivellfactic, aquest país fa servir la !lengua
correcta, les Normes del 32. Les tenim abso
lutament assumides. Aquesta societat, ha
finc c!aríssim, i ella és la que més m 'inte
ressa, no ens fallará, aixo ha tinc mol! ciar,
i és el que m 'ompli, per tant, d 'e5peranc;a.

~nmllIlfiffifl(l)F.:J

lP~ITF.:Jflffimffi~

~Ü'fl¡¡¡nf!ln@~

fAngal Gilabert Rodríguez ------]

CONTROL LINCüisTIC

O CAOS

Respecte de la política del PP va expressar
que "la política lingüística del Pp, no és una
cosa tan derrotista, perque Pujol actua de
guardia; ara bé, esperam;adora tampoco En
qualsevol cas ací está, I 'elevada cosciimcia
lingüútica que té el sector més dinamic de
la nostra societat, que és un sector quantita
tivament mol! nombrós, més del que puga
semblar a primera vista i per descomptat
cívicament molt consistent. El drama és que
políticament aquest sector no té una trans
crljJció en l/na operació o una alternativa
política única, en la que siga, que a I 'hora
de les votacions aquest sector es diversifica
en molts, pero aixo és un problema que ara
/10 entra.»

-..: 1 ( . I~ " "t

JÓ REDACC1Ó

el Joclnto 8enovenfe. 12
Tel (96)') 412'1 JI
12680 8E/lfCARlO

TAPES
ENTREPANS
APERITIUS

En lU1 altre moment del seu discurs el
sociólcg Pitarch va manifestar la seua
confiaJl(;;a en la societat valenciana sobre
tot en aquells sectors que tenen lU1a el ara
consciencia de ser valencians "La capaci
tat de reacció que té aquesta societat nos/ra
és esperanc;adora. La normativització, com
veus, a nive!l oficial está en I 'aire, pero a

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

Així mateix, aquest il'lustre vila-realenc
va denunciar que "El PSOE ha tingut tret
ze anys per resoldre aquesta situació d'a
normalitat que tants perjudicis ha provo
cat a totes les valencianes i valencians, i
no solament des de la per5pectiva cultural
sinó també convivencia!. Com a institució
po/itica ha estat interessat a propugnar el
blaverisme, el secessionisme lingüistic,
perque Ii ha interessat electoralment per
dividir la dreta. Per tant, el PSOE ha/et
blaverisme ideologic i ens ha deixat als
valencians sense cap autorilat
lingüistica".

REDACOÓ

Vicent Pitarch: "El PSOE ha fet blave
risme ideológic i ens ha deixat als valen
cians sense cap autoritat lingüística"

El divendres passat al Casal
Municipal Vicent Pitarch va pre
sentar la seua obra més recent:

Control lingüislic o caos. Vicent Pitarch
va exigir al Govern Valencia que fora res
ponsablei designara una institució acade
mica valenciana que dirigira la nOITIlativa
idiomatica deis valencians. <<Aquesta ins
titució no pot ser altra que I 'Jnstitut
Interuniversitaria de Filologia
Valenciana, organisme neutre i compe
tent, COI11 cap altre, per assumir academ
nicament i legalmentla responsabilitat de
la normativilzació de l'idioma. »

JÓ JaSE/' M SAN ARDaN

¿S'imaginen que per a la
promoció del valencia es
destinara el 10% d' aquest
pressupost? 450 milions per
a la promoció del valencia,
quina meravella!

El nou director del Instituto
Cervantes, Santiago de
Mora-Figueroa, es queixa
que un deIs problemes que
tindra sera l' escas pressupost
(4.500 milions de pessetes)

El. Inst.ituto Cervantes és un orga
nisme que va ser creat pel govem
espanyol l' any 1991 per tal de

promocionar el castel1a arreu del món.
El govern que presideix José Mil Azoar
ha nomenat el nou director d'aquest
organisme després que Mario Vargas
Llosa li donara carabasses, li diuen
Santiago de Mora-Figueroa, un
diplomatic de 54 anys.

Llengua i pessetes

Aquest senyor en una entrevista que
publica el diari "El MlU1do" es queixa
que un deIs problemes que tindra sera
I'escas pressupost -4.500 milions de pes
setes-, i a±egeix que fara com es deia en
les ordenances militars del S.XVII: "Se
suplira con celo lafalta de medios ".

No seré jo qui li regatege el pressu
post al senyor Mora-Figueroa, per a una
!lengua per a mi tan estimada, no en va
vaig practicar amb ella la immersió Iin
gi.iística quan tenia quatre anys, i he gau
dit amb les seues grans obres literaries,
peró com a valencia reconec quel'es
mentada quantitat em produeix lU1a celta
enveja, ¿s'imaginen vostés que per a la
promoció, no ja exterior, sinó interior del
valencia, es destinara el 10% d'aquest
pressupost? 450 milions per a la promo
ció del valencia, quina meravel1a! Per
cert, el pressupost de 1'Instituto
Cervantes és semblant al que les Corts
Valencianes destinen anualment a lai:LdiO i Telovi,ió Val"",ian".

.
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Lleterassa
(Euphorbia dendroides)

Arbust d'1-2 m d'alyaria. Tota la planta treu un suc bhmc Iletós, per les felides.
Fulles en general lanceolades, d'uns 3 cm de lIargada; molt jLmtes, enteres i
esparses. Flors menudes i no gens vistoses; posades dins de petits receptacles en

fon11a de copa; i aquests situats al capdmmmt de 5-8 radis que aITenquen d'una branca.
D'aquests receptacles, un cop passada la floració , en penjara el fi'uit, aixecat i tret enfo
ra per un peduncle. Fruit compost de tres peces, cadascuna amb una llavor. FIOlida: abril
ajuny; el mateixjuny ja comenya a thlctificaI'.- Abundant a Mallorca i a Menorca, en la
maquia balearica i olivella. També es traba al Rosselló i a l'Emporda. Falta al País
Valencia i a la resta del Principal.

Llibreria • Papereria • Copisteria

Fotocopies' Copies de planols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 475698 Benicarló

;6J ALV¡UI ANYÓ

MILLÜRAR
LA QUALITAT

DE VIDA

C
ada vegada es parla més de la
necessitat. de millorar la nostTa
qualitat de vida. Encara que

d' entrada aixó de la "qualitat de vida"
ens sona una mica abstracte, enseguida
acabem consideran-la tots com un deis
fins que inequivocament perseguim -o
haUliem de perseguir-o La seua millora
m'a ens pareix una evidencia que ITin¡,,'Ú
gosaria a discutir, pero la veritat és que
ens ha fet falta arribar a un cert benestar
material, per a adonar-nos de que nivel! i
qualitat de vida no sempre van pm'el1s, al
contraI'j de vegades estml oposats, pem
sem sinó en tot alió que hem perdut pel
cmTIÍ del benestar, i que de vegades
recordem amb enyoranya.

La veritat és que ens ha fet
falta arribar a un cert benes
tar material, per a adonar-nos
de que nivell i qualitat de
vida no sempre van parells

Conscients d' aquesta real ¡tat, cada
vegada es fan més esforyos, des de tots
els ambits possibles, per a recuperar o
guanyar la qualitat de vida que ens
mereixem. Cada pas que es fa en aquest
sentit es profitós per a tota la comunitat,
és per aixó que si aconseguir-lo reque
reix cap esfon¡: tots hem de col· laborar,
segur que trobem la manera d'aconse
guir-lo.

ESTELLER IMPORT AUTO ESTELLER

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
471708

Vinaros
400768
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.16 Sumiso

Gloriosa jornada futbolística CARTA OBERTA
A L'AFICIÓ BENICARLANDA

Només cal recordar la quantitat de
benicarlandos que han comprat
accions d'una SAD, i no saben ni
on esta el camp del Benicarló

Vosté, en altre temps soci del C.D. Bemcarló,
i que actualment rebutja el camet qllan algú li
l'ofereix.
El Bemcarló es troba, possiblement, en un deIs
moments més delicats de la seua historia. Per
una banda té la promoció assegurada i l' ascens
de categona al seu abast i per una alt1'3 es traba
en la molt probable decisió d'haver de renun
ciar a pujar a tercera per problemes que vosté
podria alleugerir. Aquesta seria tilla molt peno
sa decisió, i no cal parlar-ne del ridícul en que
quedaría la població. Vosté mateix.

Aquest missatge va adreyat a vosté, mal
anomenat aficionat. Vosté, que diumen
ge a dimnenge ignora sistematic3lnent

1'equip del seu poble, castigant-Io amb la seua
absencia i m3l1Ca de respecte. Vosté, que se Ji
omple la boca parlant de les ÍJmombrables
exce!'lencies (que no excrecencies) del seu
poble, pero a l'hora d'ajudar es fa el suec i es
gira de cul (que no d'esquena). Vosté, que
segueix totes les setmanes equips de primera
divisió, i discute ix i s'acalora per illlS colors
deis quals no podra mai sentir-se'n orgullós.
Vosté, que perd la salut ¡les amistats per uns
jugadors que guanyen més, molt més, en una
temporada que tot el que vosté i tota la seua
fmnília junta guanY3l"an en sa vida. Vosté, que
és capay de pagar una entrada per veure jugar
dos equips que mai no li agrai1'3n res, i es gasta,
en aquesta butlleta, més del que li costana el

hi va haver alguna mostra cml:et de: C:D: Benicarló per a tata la tempora
, da ~nomes cal recordm' la quantitat de benicar

landos que han comprat accions d'tma SAD, i
no saben ni on esta el camp del Beoicarló)
Vosté, que tots els diumenges se'n va al bar de
la cantonada per tal de veure e! partit del canal
plús, amb consumició inc!osa. Vosté, que e!s
diwllenges que no té res a fer, puja al Municipal
de la Carxofa i pega mitja volta tot queixant-se
del preu de les entrades. Vosté, que I'umc que
sap fer (comjo, alto) és criticar, tant a directius
com a entrenadors, jugadors o fms i tot emple
ats del club. Vosté, que setmana a setmana troba
l'excusa més inversemblant per tal de no acudir
al Campo

de violencia escatologica en
forma d'escopinada adre<;a
da al linier de tribuna

.El festival targeter no va
ésser ben entés per tothom i

L'arbitre va estar a l'alyada de les
circwnstancies i va mantenir la tensió
del públic durant tot el pmtit.EI festival
targeter no va ésser ben entés per tot
hom i hi va haver alguna moslTa de
violencia escatologica en fomla d'es
copinada adreyada al limer de tribuna.
La nota facil i desagradable va posar-la
un aficionat (aficionat ? ) en tirar al
camp una llauna de cocacola (plena,al
tanto. Poques miseries) que no va
impactar en el tunnell de l'arbitre de
pur miracle; aquesta brofegada podria
costar-Ii al Benicarló lUla substanciosa
sanció, sanció que hallría de pagar 1'i
rresponsable llel1yador.

Si se'm pennet unafrivolitat diré
que jo ja m'ensumava que el Bemcarló
no es faria amb la victoria; li passa una
mica com al' Atleti de Madrid i sempre
que hi ha alguna celebració s'acaba
mal3lllent.

Diumenge vinent el desplayament
sera al camp de l'Alboraia, a les 5'30.
Anira un equip de circumstancies;
Maza, Eloi, Juanjo i Carrillo estan
expulsats i Josemi i Lucas encara tenen
molesties. Alberto Ferrer, que també
esta expulsat no s'hi desplayara (anira
a veure els possibles rivals de la pro
moció) i Pepe Pérez tomara afer d' en
trenador. El P3l·ti t sera de l:ramit i el
Benicarló no arriscara ni posara cap
C3lna en perill, i fara bé. Malgrat tot
encara queda alguna possibiJitat de
quedar segons cal' el Vilamarxant juga
a casa contra tUl equip que necessita la
victolia per tal d' evita)" el descenso Tot
podlia ser.

F
eia dies, setmanes, mesos, anys

. que I'afició del Benicarló no
vivia amb tanta intensitat uin

paltit de futbol. L'empat contra el
Vilamarxant (3-3) va tenir tots els con
diments de les grans ocasions: dos
equips jugant-se el sotscampionat,
unes grades amb més gent de! que és
habitual i alguns seguidors valencians
amb el cos gllener. Certament ningú en
va sortir decebut; quan encara no feia
ni cinc minllts que l'arbitre havia fet
sonar el seu xiulet, el Benicarló es va
avanc,:ar en el marcador amb un gol de
M3ltÍ-n, pero la resposta va ser imme
diata i a la jugada següent va vemr
l'empat. Uns minuts més tard, els
valencians van tomar a mm"car i, ja
quasi al final, Adell, aprofitant que el
porter visitant se n'havia anat a collir
figues, va introduir la bimba al fons de
la xarxa.

Dur3llt el descans, com sempre, els
altaveus ens van maitiritzar els tímpans
amb els seus "consejos publicitarios".
Mal endemic aquest deis altaveus.

A la represa van tomar a marcar els
de Vil3lllarxant, tot aprofitant-se'n
d'una desafOltunada sortida de León
(l'única que va fer en tot el partit, que
quede ciar). A partir d'aeÍ la tensió va
puj3l" escandalosament, fins que Santi
va fer un preciós gol de cap just en el
moment en que el pOlter foraster, que
feia cara de pagesot, havia anat a girar
l'aigua del soleo El Benicarló encara va
disposar de quatre claT~s ocasions, pero
la mala punteria deIs dav3l1ters va
impedir que s' alterés el marcador.

L'empat contra el
Vilamarxant (3-3) va tenir
tots els condiments de les
grans ocasions: dos equips
jugant-se el sotscampionat,
unes grades amb més gent
del que és habitual i alguns
seguidors valencians amb el
cos guerrer
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El C.B. Benicarló torna al passat
#:ü ALEX GOZALJ30 I BELTJVIN

V et aquí que una vegada hi havia
un equip de basquet que estava
més proper a la mort que la resta.

El seu joc era nefast i el seu cm'acter tan
soIs s'observa en les constants baraHes.
Estic parlant de fa 1ms anys, no massa.
Coincidint amb I'mTiobada de Carlos
Mmtínez a la banqueta i gracies a una
major serietat a l'hora de planificar la
feina l'equip va tornar a mostrar il·lusió
per jugar. Després de l'amor sol venir el
sexe i després de la iUusió arriba el bon
joco D'aquesta fonna I'equip va aconse
guir mWltar a primera divisió autonomica
i completar una bona temporada.

Aquest any, coincidint amb la marxa
de Carlos Mmtínez (quanta coincidencia!)
el CS. Benicarló ha perdut la illusió. Sí,
aquell eITor deis sentits que ens fa agafar
per realitat l'aparen¡¡;a. Aquella espemn¡¡;a
sense fonament que ens dóna forces per
anal' fins Alacant en diumenge. No sem
pre que desapareix I'amor s'acaba el sexe,
pero sempre que se'n va la il·lusió final:it
za el bon joco

El CB.Benicarló ha completat mub el
descens una de les seues pitjors últimes
temporades. Juan Arán va comeu¡¡;m· la
ttemporada a la banqueta, éro la destitució
de Moreno al Mobel Record va modificar
la situació. El lamentable ball d'entrena-

dors va finalitzar amb Josp Llorach com a
coach principal i Pepe Arán d'ajudant El
jove entrenador no va poder modifícm· la
trajectoria descendent del benicarló.

La posició de base era aquella que pre
sentava més canvis respecte l'any ante
rior. lnicialment, pero, Andrés i Da11i
cobrien a la perfecció aquesta demarca
ció. Andrés ha aportat més punts que la
parella de bases de l'any passat, pero
aquesta major projecció ofensiva ha anat
acompanyada de diverses fases en que
abandonava la direcció. A més Dani, tot i
la mi lloria final, no ha estat al' al¡¡;ada que
s'esperava. El jove Eloi tampoc ha respost
les espectatives creades sobre la seua pro
jecció integrant-se poc en la dimlmica
d'equip.

En la posició de "3" s'ha trobat a fal
tar una contmultat a 1'hora d'anotar punts.
La vergonyosa agressió de Javi Palazón a
l'arbitre va deixar l' equip 1ll01t limitat.
D'un bmlda la qualitat de Fede ha anibat,
com les bones collites, de fonna massa
espillada, mentre que Javi Roca no s'ha
prodigat massa en el llen¡¡;amen1. D'altra
bmlda, Jaime ha estat baixa en molts par
tits i ha combinat bones actuacions amb
partits molts dolenst. La incOlporació de
Chile 1Ul cap iniciada la temporada, ha
allm·gat les rotacions pero no ha estat el
revulsiu esperat. Moncho no ha gaudit de

massa minuts i tan sol s ha esta utilitzat
com a especialista defensiu.

A I'interior de la zona és on més s'ha
notat el canvi d' actitud. El triangle format
per Manolo, Luis David i Jorge ha baixat
al annantment el seu rendiment. Resulta
especialment preocupant el fort canlrter
d'Alfredo Lam. En els darrers anys havia
projectat per a aconseguir una gran inten
sitat de joc, pero enguany tan solli ha ser
vit per a provocar bronques i desestabili t
zar l'equip amb tecniques.

Una de les possibles causes del baix
rencliment del homes alts de Senicarló
potser és la manca de pilotes en condi
cions que e1s han mTibat. S'ha abusat
massa del 11an¡¡;ament exterior. L'única
nota positiva és I'actuació de Jorge Lores.
Els mmuts que ha jugat han afegit rexpe
riencia a la gran tecnica que ja tenia.
Caldnl seguir amb atenció la seua evolu
ció. Per acabar aquesta analisi iJldividua
litzada cal esmentar la feina de Juanjo, un
complement més per la Huita a l'interior
de la zona.

El CS Benicarló necessita un canvi
d'actitud urgent. Els jugadors són pnkti
cament els mateixos pero el seu rendi
ment ha baixat mol1. Possiblement es
troba a la banqueta, pero, no ens hem
enganyem l1i ha poc on escollir

dice. Pero no lo consiguieron, ya que el
equipo bellicarlando no estaba dispuesto a
apartar nmgím pie de la final.

La calidad y el buen fútbol Sala del
Beyso acabó imponiéndose a las ganas
del Playas. Tras un pmtido muy emocio
nante y lleno de tensión, en donde no fal
taron los incidentes, el electrónico quedó
fijado al final en un justisimo 3-2 favora
ble al Benicarló.

El equipo lival del SEYSO en la final
será el AutoITeal, que tras haber ganado al
Almassora en semifinales sube con ímpe
tu h'atando de conseguir el título. Nuesh·o
equipo y el AutolTeal sólo se han enfren
tado hasta ahora dos veces, de las que ha
salido victorioso las dos el equipo de
Senicarló. Esperemos que esta vez sea así
también.

El equipo rival del BEYSO en
la final será el Autorrea1.
Nuestro equipo y el Autorreal
sólo se han enfrentado dos
veces~ de las que ha salido
victorioso las dos el equipo de
Benicarló

Un equipo visitante a! cual sólo le valía
la victOlia para poder disputar el último
paltido de semifinales, no se resistía a
perder la plaza. Vinieron al pabellón de
Benicm1ó a por todas, como aquel que

El Beyso disputará la final por el título de liga de la provincial
.~~ JOAN Bn,

abultado resultado de 1-6. Pero la cosa no
fue tan fácil como se esperaba.E

l equipo juvenil de Fútbol Sala
Benicm·ló, el BEYSO, consiguió
este sábado pasado el paso para

disputar la final por el título de liga de la
provincia de Castellón.

La calidad y el buen fútbol
Sala del Beyso acabó impo
niéndose a las ganas del
Playas tras un partido muy
emocionante y lleno de ten
sión

El equipo rival, el Playas de Castellón,
ya fue batido por los de Benicarló en la
plimera vuelta de semifinales, con un



Patinets i altres histories
16 ALE.\' GOZALBO 1 BELmAN

A
finalS de la enyorada decada deIs
anys vuitanta ens va aJTibar una
altra de les estridents modes deIs

americans: els monopatins. Amb el temps
aquest moviment va decaure (ja ho diu
sempre la meua iaia: el temps ho CLU-a tot).
Ara ens trobem en un període en que,
donat el bon temps, llevem la pols deis
diversos derivats de la paraula patí. Els
monopatins, els patins tradicionals o els
patins en línia tomen a ser una amena~a

per les voreres.

Suposo (i és molt suposar)
que algú haunl pensat en fer
un can-i1-bici en el mega pas
seig qué és vol fel' entre
Benicarló i Peniscola

No estic massa assabentat del projecte
que s'esta treballant per fer el mega pas
seig que ha d'unir Benicarló i Peníscola
per la costa. Suposo (i és molt suposar)
que algú hama pensat en fer lID calTiI
bici. Si és així, perfecte, ja que també és
podra aprofitar pels usuaris deIs patins
sense molestar el personal.

Espel'em que si es creen
zones per patinar properes,
prompte s'omplin d'usuaris,
encara que no sIguen com
aquelles xiques que surten a
les peHícules ambientades a
California

Tots aquests esfor~os no serviran de
res si els usuaJis d'aquesta mena de vehi
eles no agafen un pOC de consciencia del
periIl que provoque si patinen per les
voreres. És imprescindible que limiten el
seu ús a les zones reservades per a ells i
no posen en peril1 la seua integritat fisica.

L'estiu és per disfrutar-lo. Evitem
polemiques absmdes i facilitem l'us de
mitjans de transport que no contaminen.
Esperem que si es creen zones per patina]"
properes, prompte s'omplin d'usuaris,
encara que no siguen com aquelles xiques
que sUlten a les pel'lícu1es ambientades a
Caiifómia.

L'Estaca

EIs usuaris de tots els mots derivats de
patí que s'agafen als autobusos de línia
regular per agafar velocitat. Esperem i no
desesperem.

EMISSORA MUNICIPAL SEN/CARLÓ
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SETMANA ECOLÓGICA AL c.P. FRANCESC

CATALAN DEL 3 AL 7 DE JUNY

Amb tota mena d'actes participatius per
ceI.lebrar el dia internacional del Medi
Ambient

In SETMANA DE LA SALUT 1 EL
BENESTAR SOCIAL
* Divendres 31

Dia mundial sense tabac
* Programa en Radio Benicalró
sobre el tabaquisme
* Entrega deIs premis Concurs de
dibuix Dia mundial sense tabac, a
les 13,OOh. al saló d'actes del Centre
de Salut
* Presentació deIs treballs del
Projecte Cid VII amb la tematica
"Fer-se major: un futur per a tots". A
les 19,00h. al saló d'actes de la
Caixa Rural
* Xerrada: Tabaquisme, a les 21h.
a la Caixa Rural

* Dissabte 1
Xerrada: "Cancer de mama, pre
venció", a les 21,00h. al saló d'actes
de la Caixa Rural

.¡, Diumenge 2

Marxa ciclista a la Basseta del
Bovalar. Eixida a les 10,00h. des de la
pla9a de sant Bartomeu. A la basseta
es reaiitzara un curs practic de pri
mers auxilis en muntanya.

ASSOCIACIÓ DE LA DONA
* Dijous dia 6, visita a una casa antiga d

la ciutat, a les 16,00h. a la pla9a sant
Bartomeu.

CLAUSURA DEL CURS 95/96 DE LA U .P.
del 29 de maig al 8 de juny, amb expo
sicions sobre: Medi ambient, exposició
de Cartells de Artur Heras i actes dedi
cats a la commemoració del 250 aniver
sari del naixement de Goya i la inaugu
ració del III Concurs local de Primavera
de Dibuix i Pintura

9 10 118'7
.16542.1
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Horit-.LOntals:
1. Furgadents. 2. Persona que per un preu convingut s'avé a mantenir relacions
sexuals amb una altra. Glandula femenina dotada de doble [unció. 3. Pertanyent
a la natura essencial, a la constmcció intima d'una cosa. 4. Ciencia de compon
dre poeticament, segons la tradició deis trobadors. Ventet suau. 5. R. I-li ha qui
diu que és curt i la processó llarga. Persona associacda a una aitIa o a d' aItres
per a algun ti 6. Dictaran baix a algú (allo que ha de dir) quan la memoria li
manque, quan no ho sapiga bé, etc. R. 7. Segons el comput roma antic, primer
dia de cada mes. Aire que s'escapa deIs pulmons en l'expiració. 8. A l'illrevés,
greix d'un animal. Persona que emula. Pot ser aragonesa. 9. Exclamació de sor
presa. Simbol químic de l'argent. Cara del dau marcada amb llil punt. Reporta
utilitat, satisfacció. 10. Adverbi de negació. Dispositius utilitzats per a la capta
ció o la producció d'ones electTOmagnetiques. H. És aragonesa.

Verticals:
1. Moviment migratori des del punt de vista de la procedencia deIs migrants. S.
2. Riu de París. Plana. 3. Capa protectora quitinosa, que revesteix el cos deIs ani
mals inferiors. No ho és tot el que lluu. 4. Natural d'Ucra'ina. A. 5. Patiícula
intensiva. Emeten perdent les vocals. En cinema, teatre, etc. acció inesperada i
sorprenent, verbal o visual, destinada afer riure. 6. A. Nimfa que, segons la
mitologia antiga, habitava les aigües. Adverbi de negació. 7. Quantitllt d'un pro
ducte fannacologicament actiu que, administrada a un animal, és capay de pro
vocar un efecte determinat. Conjunts d'un cert nombre de caps de bestial' que es
crien i pasturen jlmts. 8. De llavis gmixuts i tirats enfora. Utilitzes. 9. Pertanyent
a la nació. Simbol químic del sodio 10. Taranna. L. Forma de l'adverbi bé. 11.
Part del cos on la dona porta l'infant concebut. On l'aire circula lliurement.

Horitzontals: l. Llambresca. 2. Liceu. Suar. 3. Erotisme. C;. 4. Gil'. Tiara. 5.
Icac N. Tro. 6. D. Avid. 11m. 7. Omeses. Cad. 8. RestituIda. 9. Anta. Reno. 10.
To. Contra. 11. Sargiria. U. 12. Alarbs. Tos.
Verticals: Llegidora. Sao 2. Líri. Mental. 3. Acora. Estora. 4. Met. Casta. Gr.
5. Buit. Veí. Cib. 6. R. Sinistrors. 7. Esma. D. Ueni. 8. Suelt. Cintat. 9. Ca.
A 'J'1~0rw (). 10 .'\:~. f},:ó. ,\us.



NI CRElX NI MEIX

lb JOAN GREGORJ ALBrOL

Pobles, llengües i Vicent Pitarch

N
o és un tet del tot desconegut que els benicarlandos
també interpretem la realitat des de la própia cir
cumstimcia. L'eXpeliencia, patida o lIegida, ens for

neix les eines amb les quals, més o menys maldestres, hem
d'anar Ilegint les dades que, sens dubte, altres ens han selec
cionat previament. M'agradaria iHustrar-ho amb un exemple
al·iegóric. El procediment pe! qua] construün la nostra visió
de l'actualitat s'assembla al que cada any, en tma mostra d'op
timització de recursos i d'especialització professional, es
repeteix en el prem:i de nanativa Ciutat de Peníscola: ja sabeu,
els milers d'originals presentats van a Madrid com abans per
les oposicions i, després que un cos selecte de lectors en salve
els millors, tornen a la ciutat en el mar on els elegits són
def,'Ustats i novament garbellats amb notable acompanyament
c1oi'sses xilenes, llagostes argentines i escamarlans mexicans,
l'abnegada contribució deis o'es-cents milions de lectors a una
avinentesa tan celebrada. A hores d'ara, de segur, més de o'es
ja us pregunteu quin sentit deu tenir batTejar l11atisc, literatura
i teOJies de la cognició en aquesta paella sense anses i jo us
diré que tot ve al pas d'una cOnCtID'encia de lectmes que, com
en ec1ipsi, s'ha alineat davant meu en els últims dies.

Quan jo estudiava ho resumíem en una frase
més senziHa: la llengua determina la visió
del món

És possible que, després dels relats sobre Babel i el J98-1
d'Orwell, Langages ofPao (1958) de Jack Vance (Els llen
guatges de Pao, Valencia, 3i4, 1989) siga la primera novel'la
de ciencia ficció que indaga en el camp de la sociolingüística.
L'autor narra com els governants del planeta Desintegració
posen a prova amb exit la veritat de la hipótesi de Sapir-Whorf
al món sotmes de Pao. L'estudi de les lIengües indígenes ame
ricanes i l'especulació gramatical van dur el lingüista Benjamí
Lee Whorf a formular el 1940 I'anomenat principi de relati
visme lingüístic, segons el qual unes bases lingiiístiques dife
rents són determinants d'una diversa representació de l'u,'li
verso Quanjo estudiava ho resumíem en una frase més senzi
lla: la Ilengua detennina la visió del món. A distinta llenf,'Ua,
diversa percepció de la realitat, aixó és, una perspectiva altra.
1és preci sament aixó -1'altre que implica l'altra representa
ció- el que pretenen eliminar els colonitzadors de
Desintegració quan substitueixen l'ocupació militar per Lm
programa de planificació lingüística. Divideixen la població
paonesa en tres classes i els immergeixen en tres llenguatges
a1tament tecnificats que no són sinó registres de la Ilengua
nacional de Desintegració: el cogitant, el valeant i el tecni
cant. El resultat sera l' esquarterament dels habitants de Pao en
tres cossos socials especialitzats al servei deis invasors: mili
tars, indusoials i comercüuüs.

Després de molts anys d'exili en tenes de l'invasor, Beran
PatlaSper, l'hereu sense o'on, toma a govemar el seu món com
a titella de Desintegració. Tamnateix, educat en la saviesa
política de l'enemic, ordena alyar un miler d'instituts d'en
senyament per educar en l1engua paonesa i, davant del
col'lapse social a que la fragmentació lingüística ha de con
duir el seu planeta, decreta I'assimilació deis tres grups als
antics costums i llengua autóctons.

Les llengües de la zona han estat especial
ment sensibles a les tensions que van
desembocar en la guerra tan vergonyant deIs
BaIcans

No puc saber si Vance va ser conscient que en la o'ama de
la novel·la s'implicava el que ja era dogma per a tot govem
autoritari que volgués an:ihilar una nació ocupada, aixó és, la
necesst'llia desintegració de la seua !lengua. En tot cas, durant
la decada deis cinquanta,ja eren -flagrants molts casos que poc
tenien de ficció. Un d'ells, especialment sagnant per la con
descendencia interessada de tantes potencies i semipotencies
de l'economia mtUldial, és el del poble kurdo Quan Kemal
Atatürk va donat' fonna a la República de Turquia el 1923, els
nous dirigents no reconegueren el fet diferenc:ial kurd i el
regim no tan sois prohibí la Ilengua kurda sinó que la paraula
kurdisto va ser abolida i l'Enciclopedia cientiflca turca definia
els seus vint milions d'habitants com a tures de les muntanyes
que han oblidat la seua llengua. La situació actual no és ga:ire
diterent. No será necessari referir com les llengües de la zona
han estat especialment sensibles a les tensions que van desem
bocar en la guena tan vergonyatlt dels Balcatls: el sel'bocroat,
escindit per dos alfabets, tres creences i una guena civil, o, per
exemple, elmacedoni-búlgar, sempre a merce de les catwiants
circwnstimcies polítiques que han tTavessat les nacions que el
compmteixen.

Un molt recent assaig de Vicent Pitarch (Control lingüistic
o caos, Valencia, Bromera, 1996) aprofundeix en la importim
cia del codi lingüístic com a factor de cohesió social i ens
recorda que ellJenguatge -i l'ús que se'n fa- és alhora tUl
component i un instrument del poder político Crec que n:ingú
no veura d'tm reduccionisme simplista el fet de veure con
densada en la llengua própia la identitat d'un poble -accep
ció decimonónica-, m'a bé, no dubto gens que la llengua en
siga el simbol més ah i I'estoig més envejat. Pot ser redtüda a
una carcassa inane i, aixi i tot, encara hi hama qui se senta
amenayat. Preocupa la diferencia, perque el que és diterent
sedueix.
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