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Editorial

J
a te~im eleccions, ja han arribat,. a partir d'ara .tots els
partlts comen<;aran amb la seua tlrallonga de mlssatges
de sempre, en els quals tots prometen que si guanyen

faran a<;o, arreglaran alto altl'e, etc., etc., etc...
Ací a la nostra ciutat, no pareix que els polítics locals esti

guen molt per la faena, a no ser quan se tiren els trastos al
cap pel' qüestions d'ordre municipal, tota la resta ve donada I
per la televisió, que pesadament dia l'el'a dia emet els mis-I
satges deIs principals partits ~~I~tics, cens~ra~t cada vegada I
més als que tenen meys posslbllltats economlques.

Aquesta mateixa setmana va passar per la nostra ciutat Ma
Angels Ramon Llin (Consellel'a d'Agricultura i Medi
Ambient), com a representant del seu partit polític (Unió
Valenciana), anunciant en roda de premsa al'AIDlMA que
a Benicarló es faria una planta de reciclatge per a la indús
tria de la fusta. Fins ací la cosa sembla normal, pero pal'eix
, r que a la Regidoria de Medi Ambient del nostre ajunta-

nt. no se la a assabentar d'aquesta presentació Pel que
u per a la instal.lació d'aquesta Planta l'opinió del nos

tI' juntam nt no deu cQmptar gens ni mica, o es deu fel' en
L111~ altre terr n s d'una altra dutat. Encara que ja se sabia I

la pe s ibilit t qu aquesta Planta s'instal.lés al Polígon
1ndutrial dc que a indre el Conseller d' Indústria a la seua
pre entació, un mínim de eorresponsabilitat etica s'hauria
d'ha r tingut amb 1 nostre ajuntament, aeovidant als seus
representants a aquesta presentaeió. Es nota que venen elec
cions i tots agranen pel' a casa, així ens va.

Cartes als lectors
¡¡Hábleme en castellano!!

L'altre dia vaig anar a Castel!ó (recalco Castelló) a les rebaixes amb Wl amic. El
meu amic va comprar-se una camisa i uns pantalos, jo vaig decidir que no compraria
res i que em tenyiria els meus veJls texans. Així que a la primera droguería que vam
tTobar vam entrar-hi. Només entrar vam dir "Bon dia!", pero la senyora de la tenda ens
va mira molt malament i ens va dir "Buenos días". Li vaig explicar que volia un tint
per als meus texans. Tota J'explicacíó li la vaig fer en valencia pensant que m'entenia.
La dona molt enfadada ens va dir davant de tots e/s c1ients "a ver si aprendéis a hablar
en castellano cuando se os contesta en castellano". Jo, que en aquestes coses no tillc
rnassa problemes vaig dir-li "no se nos enfade, mujer!". r la dona va pujar-se per una
escaleta per arribar als tints que tenia alla dalt de la prestatgeria. Quan va baixar amb
el tint, vaig decidir demanar-li'n un altre, ja que aquel! era molt menut. La dona men
tTe pujava per les escales, enfadadissima, ens va dir "eso!, me venís faltando a la edu
cación y encima me hacéis subir y bajar las escaleras", elmeu amic i jo cns Va.Jll mirar
J'un a l'a!trei vam sortit de la tenda mentre sentíem que ens deia "Bosnios, así empe
zó lo de Yugoslavia". El meu amic i jo "flipavem", no sabiem que la guelTa de
Jugoslavia hab'l.lés comen¡¡;at perqué la dependenta d'una drogueria no parlés el valen
cia. Bé, quan aeí comence la guelTa, els bosnis estarem preparats, aixo sí, amb e/s pan
talons destenyits.

-
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Els polít
e

es ocals ens parlen de les eleccions
I!

PSOE

PSOE: Esta clar que superarem els
vots de les locals, perque en el que són les
eleccions generals tradicionalment ens
vénen vots tant de Izquierda Unida com
de la Unitat del Poble Valencia

UPV: 1-10 valorem negativament per
que és un vot de castig al PSOE per la
política nefasta que ha dut a temle, no
únicament durant la dan-era legislutura
(que no I'ha poguda ni acabar), Sl11Ó

tarnbé per les anteriors. El clima de
corrupció política ha infh.üt molt negati
varnent. D'altra banda pensem que tant el
PSOE acom el PI' són les dues cares
d'tma mateixa moneda, responen als inte
ressos de Madrid, són pattits d'obediencla
centralista. Aixo ha quedat clarament
demostTat perque els interessos valen
Clans, una vegada més, han estat margl
nats.

(continua en pagina 4)

3.Quína és la meta del seu partít a
Benicarló? Pensen superar els vots que
van obtenir a les munícipals?

ció que pot tindre ali:,'1llles variacions. La
valoració és positiva' de cara al partit
popular pero penso que no ens hem d'a
dormir i trebaJlar les eleccions. Una
ellquesta molt positiva sempre dóna un
relaxament que no és bo de cara a lUla
campanya. Cal treballar, cal continuar 1

fer alTibar el missatge a al gent de la
necessitat d'obtindre aquest triomf del PI'

PP: Tots els partits volem anal' a més,
tots ens marquem ,-------------,
metes que cal
superar. En plinci
pi sempre ens
fixem més en les
anteriors generals,
pero pensem anar a
més.

2. Com es valora des del seu partit
les darreres enquestes aparegudes en
premsa que donen com a gran guanya
dor al PP?

Ti !ler: "Nosaltres estem con
venr;uts que els resultats de
les eleccions sera totalment
dijerent al que marquen les
enquestes"

a defensar els interessos del valencians.
En aguest acte intervindnl Vicellt Carda,
que és el cap de l1ista al congTés per
Castelló. També visitarem el mercat set
mana/ del dimecres per donar a conéixer
directament als noslTes conciutadans el
nost:re projecte i recollir les seues dema
nades.

PSOE: La majoria de les enquestes
que surten es fan des del punt de vista de
propaganda electoral. L'enquesta definiti
va és la que es fara el dia 3. Nosaltres
estem convenyuts que els resullats de les
eleccions sera totaJment diferent al que
marquen les enquestes, hi ha molta gent
que pensa votar-nos pero que a I'hora de
contestar les enquestes o bé no contesta o
bé diu que esta indecisa.No anem a ¡;on
dicionar-nos per les enquestes, ja tenim la
sufícient expeliencia per a saber que és
una trampa electoral d'ells i no auem a
caure, el que farem és continuar treballant
i el dia 3 ja veurem com s01tira.

PP: Les enquestes sempre tenen un
valor com a tals que és impotant i que
sempre mauté una línia. Són lUla Olienta-

RLD.·ICC/(}

EIS representants deIs tres partits
polítics amb represcntació al con
sistori benicarlando ens han expli

cat com han plantejat els scus respectius
pmtits aquestes eleccions estatals, com les
viura Benicarlói qlrina resposta esperen
deIs nostres conciutadans. Els nostres
estrevistats són, pel PSOE Josep Ramon
TiIler, pel PP Jaime Mundo i per la
UPV Fl'ancesc Xaviel' Rodríguez. Tots
tres ens han contestat les següents pre
guntes:

PSOE: Realitzarem tot llll seguit d'ac
tes sectorial s, anirem al mercat, realitza
rem un acte dirigit a les dones, reunions
amb els comités d'empreses i vindran els
candidats de Castelló.

PP: A Benicarló es fara Wl míting a
l'auditori el dia 27 a les 22,OOh., intervino.
dran el cancbdat Juan Costa, que és el cap
de lIista de la província de Castelló, el
president provincial i al mateix temps
president de la diputació Carlos Fabra, el
diputat autonomic Francisco Mohner i jo
mateix com a alcalde de la ciutat. Aquest
sera I'acte central, a banda realitzarem les
activitats propies de qualsevol campanya
electoral: mailing, cattelleria i les publi
citats a través deIs mitjans de comunica
ció.

UPV: Farem l'acte cenITal divendres
vinent a la nostra seu, al qual convidem a
tots els simpatitzants i ciutadans interes
sats en conéixer les nostres propostes per

]. Quíns actes electomJs l'ealit¡;al'a el
seu pal'tit a Benicarló?
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(ve de la pagina 3)

UPV: Hem de terur en compte que les
cOllvocatóries eJectorals municipals i
estatals son diferents, peró estem segurs
que la UPV és una opcio política amb
futur i que cada vegada té més presencia i
mes anelament entre les di verses ciutats

del País Valenciá.

4. Quina opinió li mereix el vídeo del
PSOE que tanta polemica ha aixecat
eles de la sella lli"imera emissió?

PSOE: El vídeo simplement és una
visió clara del que ha estat l'oposieió del
Pa.rtit Popular. Penso que des del punt de
vista teenic i publicista és un gran vídeo
que aconsegueix el que volíem .

IV1undo: "El vídeo del PSOE
no és una forma ¿rica de fer

"cmnpanya

PP: Jo personalment, el vídeo no ['he
vist totalment, he llegit en premsa els con
tinguts i penso que no és una forma etica
de fer campanya, a través d'aquest tipus
d'imatges penso que no s'han de fer les
crítiques. Recordo accions sembJants
aquestes fetes en altres campa11yes electo
rals, d' insultar i provocar i aquesta no és
la millor forma. El contingut estara molt
ben estudiat peró crec que no és la f01111a

de llultm' en una campanya oberta i la gent
fínalment valorará tot alió negatiu que té.

UPV: Aquest vídeo demostra: que no
són les propostes polítiques per a resoldre
els problemes reals deIs ciutadans alió
queinteressa, sinó la desqualificació més
grollera tant per part del 1"1" com del
PSOE. La UPV propasa solllc.lons con
cretes a les necessitals socials deIs valen
cians, per aixó som un partit que actua en
positiu.

Rodríguez: "El vídeo del
PSOE demostra que no són
les propostes polítiques alió
que els interessa, sinó la des
qualificació més grol/era tant
per part de! PP com del
PSOE"

5. Quin punt del seu programa elec
toral destacaria per important ¡ que
fa¡;a

l'eferencia a alguna problematica espe
cífica del País Valencia

PSOE: Molts temes són comuns a la
resta de l' estat, pero potser caldria desta
car el tema d'infraestructures com poden
ser l' Autovia Madlid-Valencia, r autovia
Elx-Alacant, 1'autovia Alacant
Cmtagena, les intl'aestructures fenoviá-

ries com elevar el tra111 200 a 220
Valencia-Barcelona, el tren d'alta veloci
tat en la línia Madrid- Valencia, intercon
nectar la Cuenca Eje del Ebro amb l'Arc
Mediterrani, modelllitzar 1,2 milions
d.'hectárees de regadiu, etc.

PP: El programa té peculim'Í1ats referi
des a la Comunitat Valenciana en aIló que
més ens afecta, temes de agricultura, d'in
n'aestructures (alltovies i accesos), d'in
dústria, de desenvolupament de la
Comunitat. Tots aquests aspectes es plan
tegen de forma sectorial alllostre progra
ma.

lJPV: El punt prioritari del nostre pro
grama electoral és sentar les bases per a
una economia que tinga com a eix el tei
xit productiu valenciá. Com ara la poten
ciació del sector tUl1stic, tant el de la costa
com el d'interior. Impulsm' ['agricultura:
valenciana entesa com un sector de petits
propietmis que han de poder competir en
els mercats intemacionals en preus i qua
litat deIs seus productes. Cal dur a tenne
també una política important en infras
tructures viaries, mnb l' aH iberament de
peatge de la A-7, ja que ara la política
d'infraeslructures del PSOE ha perjudicat
notablement el País Valenciá com una de
les poques terres que han de pagar molt
car el tTansport per usar les autopistes. En
definitiva
refon;;m' la iden
titat económica,
social i cultural
del País
Valenciá.

PSOE
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L'augment constant de la ten
sió entre les forces polítiques
municipals i la proliferació
també a Benicarló d'un grup
de caps rapats que ataquen a
diferents col.lectius des d'una
orbita ideológica neonazi, són
signes d' intranquilitat social

Així malgrat que la lacra que represen
ta 1'ETA només és una més de les moltes
que actualment estan afectant a la nostra
societat, sincerament crec que totes les
iniciatives que pOlten a la seua desapari
ció per la via pacifica són eOlTectes, peró
tinc la impressió que alguns polítics, mit
jans de comunicació, sindieats, grups de
poder, etc han de reflexionar més a fons
sobre les selles actitllels i actuacions per
tal de reconeixer d'una vegada que totes
les selles picabaralles que han protagonit
zat durant els últims anys emprant la cris
pació, l'insult, la desqualificació,... no
estan facilitant gens ni mica que els dos
primers postulats s'assolisquen i que no
queden només en papel' esclit a un diccio
nano

Per aixó personalment em preocupa
que ara davant l'assassinat de dos perso
nalitats polítiques, s'ha volgut mobilitzar
a les masses en contra el'ETA baix la con-

Foto denúncia

:6 X¡¡\[() BUENO

avant els últims suctessos VlO

lents que han tingut lloc a la nos
tra societat, personalment caela

vegaela em costa més creme que realment
el món on ens ha tocat viure, abans del
segle XXI, la Pau deixa de ser una utopia
per a passar a ser una realitat en totes les
seus accepcions.

Per aixó preocupat per aquest tema he
volgut coneixer algunes ele les definicions
que se li donen a aquesta paraula, així tret
de l'accepció que fa referencia a la pau
individual generada per estats d'élnim
fonamentats en la h'anquiLlitat i la quie
tuel, la que realment ens interessa ara per
ser la que ha de caracteritzar a una socie
tat desenvolupada és la que bé ens diu: 1
"Tranquil.litat pública"; 2 "Estat d\ma
reunió o un grup de persones on no hi ha
disscnsions, renyines, plets, etc"; 3 "Estat
d'un país que no esta en guerra amb Ul1

altre" i 4 "Exempció o cessació d'hostili
tats internacionals".

És a dir si tenim en compte aquestes
quatre defillicions que ens dona la Gran
Enciclopedia Catalana la consecució de la
pau él la no~tra societat, oblielant per un
moment el que passa a alu"es lloes del
món, cada cop és més difícil, i ja no
només pel tenorisme en sí, SillÓ també
perque ara per ara massa gent, comenyant
pels politics i acabant per J'últim ciutada
d'aquest país, oblida reahnent els elos pri
mers signifieats de pan i es creu que la

a Paranya de Benicarló,(Of. d'Informació i Turisme),
és un deIs Iiocs menys coneguts pels turistes que visi
ten la nostra ciutat. El motiu és que el "lletrero" que

indica 1'0ficina esta fet amb quatre ranjoletes (boniquetes,
aixo sí) que només es veuen quan te pegues de morros amb
I'anomenada. Ja va sent hora que els responsables (regidora
'1) se'ls acudisca posar un retal ben gran que es veja des ele;.;..;}
Uuny, i així els turistes, quan arriven a Benicarló, deixen ele
pegar més voltes que un torero a una playa de bous, pregun
tant als vei'ns: "Donde esta la oficina de Turismo, por
favor?, u est 1'ojlcin de turism, sivuplé?, rVer is turist ofis, ~:
pUs? ", etc, etc, etc, i els ve'ins, assenyalant amb el dit i con
testant sempre .igual: "Aci da~.ant ", no és que sapiga mal rl-S-¡-V-o-¡s-ve-u-r-e-¡-a-t-e-ua--F-o-to---d-e-n-ún-c-¡-a-p-u-b-licada ha !

probablement, Ja que algun tunste pot comprar alguna cosa, I pats fer enviant-Ia a lt. V4< k g~VJÜ

pero... no és aquesta la seua funció el Sant Francesc, 95
~ .

[Jau només és el contrari a la guerra, quan signa "Prau Ja", i en canvi davant alu"es
realment la mancanya ele tranquil.1itat fonnes ele terrorisme social, ni es fa una
pública j l'existencia ele elissensions greus simple declaració de principis en contra

-~-_.. - ----- - - -- --~--- al COl' social fa que poc a poc 311em abo- seua i per suposat ni s'actua contra ells per
ÉS POSSIBLE LA PAU? cats a la violencia de tot tipus. tal ele garantir la tranquiLlitat publica, per

exemple durant les últimes setmanes
grups de caps rapats neonazis han assassi
nat a dos joves i malgrat la gravetat d'a
quest fet la noticia només ha ocupat uns
petits espais infonnatius als mitjans de
comunicació social.

Peró encara és més preocupant que
aquestes actituds que pOlten a la intnln
quil.litat social comencen a tincl.re el seu
"caldo" de cultiu també al nostre poble a
través de moltes fonnes COI11 la insegure
tat ciutadana, la xenofobia, la drogadic
ció, ... ; ara bé personalment crec que hi ha
dos d'aquestes qüestions que, sobreswten
alannanment : la primera és l'augment
constant de la tensió entre les forces polí
tiques municipals a través d'actituds de
prepotencia, critiques corrosives, cinisme,
menyspreu, etc d'uns vers als alu"es, i la
segona és la proliferació també a
Benicarló d'un grup de caps rapats que
ataquen a diferents col.1ectius des d'una
órbita ideológica neonazi.

Per aixó si realment tots volem que la
Pau entesa com respecte, solidaritat, justi
cia, estima, etc, siga una realitat a la nos
tra comllnitat ens haurem d'esforyar per
canviar moltes de les nostres actituds
generaelores de tensions inútils i almateix
temps afavOlir actuacions que eviten tots
els possibles motills que generenintran
quil.litat publica tant a nivell de la nostra
esfera individual, com local o global.
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ENQUESTA DE LA \lfU PER A LES ElECCIONS GENERALS

'------------------------------

Diagrama de barres percentual

UV Altres Ns/NcfU

En les quatre zones urbanes no es
manifcsten diferencies significatives
quant a la tendencia general del vOl, sí en
canvi a J'extraradi on la tendencia de vot
es desvia cap al PP

/autonomiques, encara que d'lUla manera
molt tímida (vot relatiu augmentant)

- La UPV es manté constan! en el seu
vot respecte a les Jocals/autonomiques,
encara que amb una fluctuació a la' baixa
(constant baixant)

- IV pareix quqe pot superar l' index
del 5% que el va deixar fora a les
locals/autonomiques (constant)

- UV sofrcix una torta davallada, ¡'ab
sorció del seu vot per part de PP cs prOLl
gran. (tendencia a la baixa).

UPV-. PP PSOE

:lO%

De totes aquestes xifres es pot deduir
el següent:
- Pareix que el PP manté les seues

distancies sobre el PSOE, encara que res·
pecte a les eleccions locals/autonomiques
han disminui't una mica (constant)

- El PSOE recupera un poc el seu per
centatge de vot respecte a les locals

~~~I

I 12 persones van oplar per votar a nJ,
I aquesta xiii-a correspon al 5,08 % d'en-

1

1 questats.
6 persones van optar per votar al UV,

I aquesta xifra conespon al 2,54 % d'en-
questats.

2 persones van optar per votar a aItres
partits, aquesta xifra correspon al 0,8 %
d' enquestats.

14 persones van optar per no contes
tar les nostres preguntes, aquesta xifra
correspon al 5,93 % d'enquestats.

RF;/JACCICJ

Diagrama sectorial

--~- - .-1 UPV
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Enquesta realitzada per La Veu de
Benicarló sobre lUla població de
mostra de 236 persones. Aquesta

distribució s'ha fet de manera aleatotia
triant cinc zones de Benicarló com a
nllcüs d'infollllació independcnts, quatTe
zones urbanes interiors i una que era a
¡'extra-radio

l 06 persones van optar per votar al PP,
aquesta xifra correspon al 44,91 % d'en
questats.

7 J persones van optar per votar al
PSOE, aquesta xifra correspon al 30,08 %
d' enquestats.

25 persones van optar per votar a la
UPV, aquesta xifra correspon al 10,59 %
d'enquestats.
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LA MILLOR INFORívIACIÓ

EL MILLOR MAGAZINE

LA ]'vHLLOR MÚSICA
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Apple Centre Ulldecona lnicrogestió
Integradors de sistelnes e Distribuldors Apple Computer

el Murada de Baix, 20 Ulldeeona Te\. (977) 57 32 39 __J
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compleix mig any de vida
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Gracies a tots.

Fa sis mesos, mig any, que
vam comenc,;ar a rodar.·

Després de tot aquest temps,
aquest setmanari, que esta obert
a tot el món, poc a poc va acom
plint els objectius que s'havia
proposat: participar en el día a
dia del nostre pobie d' una mane
ra activa, ret1exiva i lúdica i tre
bailar en la nostra lIengua i per la
nostra cultura.

Des d'ací donem les gn'tcies a
tots els nostres col·laboradors i
col·laboradores, que han fet pos
sible que setmana rera setmana
arrivés a tota la gent la infonna
ció de tot tipus que s'anava gene
rant a la nostra ciutat. Sense elles
í ells aquest projecte no hagués
estat possible.

Aprofitem, al mateix temps,
per convidar a totes les persones
que ho desitgen a participar en
aquest projecte que ja és lma
reaiitat j que esperem que dure
molt de temps.

Ací us mostrem imatges per
lm temps passat, recorda.llt algu
nes de les portades més impor
tants que hem tingut.
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Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional video de boda
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ON ELS HAN
DEDElXAR?

El mussol des de fa
temps ve observant
com molts vials, sobre

tot els amples, del casc urba
són ellloc ideal per tal d'apar
car vehic1es de gran tonatge,
sobretot per la nito Així cancrs
com Alcala, Mendez NLUlez,
Peníscola, Catalunya, i un
Ilarg ctcetera son emprats pels
conductors d'aquests vehic1es
pesats per deixar-Ios
tranquil.lament mentre se'n
van a casa seua a dormir o
també mentre donen un vol.
El mussol creu que a una ciu
tat fon¡:a gran com és
Benicarló no és pot pennetre
de cap de les maneres per part
de l'Ajuntament que aquests

camions puguen aparcar sense
major problema, malgrat que
obstaculitzen moltes vegades
la circulació de la resta de
vehicles luitjanyantl'ocupació
de pmt de la via o bé dificul
tant la visió a la resta de con
ductors.
Fa temps a les arelles del mus
sol li van mTibar certes parau
les del Sr Alcalde que feien
referencia a aquesta problema
tica, sobretot després del
malestar que s'hi havia generat
a l'opinió publica davant
alguns accidents que havien
passat com a conseqüencia de
I'aparcament d'alSTun d'aquest
camjons aUlla via pública i
que fins i tot havien pl'ovocat
alguna mort, i on plantejava la
necessitat de construir un gran
apm'cmnent fora del poble per
aquests vehicles, evitant així
la necessitat de deixm'-los al
belhmg de Benicarló.

Pero des d'aleshores ha plogut
molt i aquest aparcament per a
cmniotls i altres vehicles
grans, encara donn a la ment
d'alguns polítics malgrat ja
han passat algunes eleccions
polítiques i que cada cop la
seua urgencia és més gran. El
muss01 esta convenyut que
una ciutat com Benicarló amb
una gran projecció de futur
molt grml si es tim bé les
coses, ha de ser capay de ven
dre una fisollornia que no
només passa pel mobiJiari
urba, les zones d'oci i verdes,
els equipaments culturals i
esportius, ... , sinó també per
garantitzar 11lla circulació
rodada segons les directrius de
la nonllativa sobre seguretat
vial i tantmateix que siga agra
dable per a l'usuari.
Per tant el mussol creu que ja
és convenient que des de l'a
juntament es busque lUla zona

a alguna de les Partidcs Povet,
Sobrevela, Convent, Palmar o
Sanadorli per tal d'instal.lar
aquest aparcament per a grans
camions, així com dotar-lo
deIs serveis necessaris per tal
de garantir la vigilancia, la
seguretat, la lleteja, la cura del
medi ambient, etc. que un lloc
com aquest cal que ringa.
Ara bé el mussol pensa que un
altre Iloc ideal també podria
estar dins del futur Polígon
Industrial de Benicarló, ja que
si algun dia aquest projecte
deixe de ser una reaJitat vir
tual, el volum de camions que
estaran vinculats a di seran
moltissims per aixo que millor
lloc que dins d'aquest espai
industrial per tal d'ofertar
aquest servei public?

LA \I~ k g~
El teu setmanari Sense afonies Subscriu-t Jhi

-----------------~
TELCP

Fitxa de subscripció
~QiV_l ~ ~ ~OGNOMS~ ~ ~ ~__
DOMICILI
POBLACIÓ

'-----------

Se subscriu a LA (¡q., k g~. per l'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), O 2.470 pts (26
números, semesh'aI, bomfícació 5%) proJTogable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Bemcarló caldra afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O DomiciIiació bancaria O Xec bmlcari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butlleta i la domjciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.GSO pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 núme
ros, semestral) a Associació Cllltllralla Feram de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal • l2580 Benicarló)

-~ -- -~--- -- - - - - - ---- -- ---- ~- - - - - - - - - -- - ---- -- - - - --- ---- - -- - _.- - - -- --- - --_.- _. - - --- -- -- - - - - - -- -- - - -- ---- _. - -- ----
SiGnatura:--=-------._---------_.- el de ]99

Domiciliació bancaria
BANCICAIXA -------------
!:.\[)RE<;:A __. ~ . POBLAC¡Ó

~OM 1COG.N0Ms DEL TITULfl~!;:I! COMPTE _

--------------------

CI'

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu eJs rebuts que els presentara l'Associació Cultllralla F'eram de Bellicadó per l'im

port de subscripció a LA (¡40- k g~.

Signatura: d de 1996



fDJ Lo lvJill'v'lFASSER A1AJOR

truita d'alls tendres

, SOClr:JXI'
'\Kútll~'"

~t
rU.. J1&k.,.

~~
BXHU;.M¡U1

v

,

I~

I~

1'"

Com que la tradició ec1esiastica no
ha tingut mai clar en quin sector
dfaliments c1assificar els ous
nosaltres en farem un j udici propi,
i de segur, sempre encertat

Malgrat que la creen~a ha manat durant temp8
no menjar OU8 per quaresma, nosaJtTes no ens hem
pogut estar aquestos dies de tastar una bona tmita
amb alls tendres preparada, aixó sí, amb venera
ció. Com que la tradició eclesiastica no ha tinf,'Ut
mai clar en quin sector d'aliments c1assificar els
ous nosaltres en farem unjudici propi, i de segur,
sempre encertat. Primer prelats i teólegs el van

tractar com a beguda, per la seua consistencia;
van prohibir-ne més tard el seu conSlUll per aca
bar fent us exessiu d'aquest aliment. Concilis i
consistoris no es van posar d'acord en la seua
conveniencia.

Nosaltres, pero, anem a la nostra. Per fer lUla
bona truita d'aUs tendres comenc;arem pelant els
allets amb cma de no emportar-nos massa pello
EIs h'ossejarem i els posarem al foc amb oli calent
per fregir-los en una paella. EIs courem, aixo si,
amb el foc baix perque no se'ns cremen. Quan
siguen blanets hi afegirem els ous poc batuts fins
que qualle per una banda; després caldra voltar la
tmita per fer-Ia per l'altra pati. El seu gust pmii
culm- només te avids detractors o enh1ssiastes ÍlTe
ductibles. No hi ha tenue mitja.

Aquesta formula d'elaboració podriem aplicm-
la també a les faves perque dona Ull molt deccnt
resultat . Bon profit a tots i bona quaresma.

.," ¡.
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ADÉU AHERTA

Frankel.
nom dira

En el caso concreto
del Maestrat cabe
pensar que la mayor
parte del patlimonio
arquitectónico esta
desprotegido o sólo
se protege en pmte,
aunque la mayoría
de las veces sin del1
rtir el tipo de protec
ción necesaria.
Desde este libro el
autor intenta por un
lado concienciar a
las administraciones
locales para que
tomen medidas enca
minadas a proteger
todos estos bienes
comunitmios, y por

otro, favorecer un acercmniento
a los jóvenes como futuros ges
tores del pah·imonio.

El catálogo está enfocado
desde este último punto de vist~
como aplicación a la ESO, de
manera que puede utilizarse
como propuesta de actividades
ordenadas según el modelo de
un proceso de investigación,
siguiendo el antes, durante y
después de una visita, que resul
ta muy útil en cualquier progTa
mación.

En resumen, podemos tener
en nuestras manos un libro de
estudio que nos enseña al
mismo tiempo cómo debemos
h'atar nuesh'o pah'imonio para
poder conservarlo mejor.

,\R n
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En el caso concreto del
Maestrat la mayor
parte del patrimonio
arquitectónico esta
desprotegido

Es de SWlla impOltancia el
poder tener en nuestras manos
un catálogo de nuestros conjun
tos históricos, ya que sin ningu
na duda éstos son un instrumen
to básico donde poder recopilm'
los valores de los edificios, y
donde los legisladores y admi
nistradores del panimonio pue
den encontrar una nlcnte inesti
mable de información.

El autor nos presenta con
un estudio bastante por
menorizado, aunque sin

pretender ser exhausti yo, las
arquitectmas más importmltes
relacionadas con el hecho
hlUnano.

D'entre tots eJS per
sonatges d'Herta
Frankel, destacava
la gosseta Marilyn,
la gosseta que parla
va

La m01t d'Herta Frankel
l'ha feta ressuscitar en el
meu record, i amb ella a
altres persones més properes
també desaparegudes.
Servisquen aquestes línies
d'homenatge a totes elles
pels alguns dels bons
moments de la meua infan
tesa.

Herta Frankel parIava un
castcll:i amb un accent ben
peculiar, una mena de barre
ja d'alemany i de- catala i
recordo que les selles titelles
ens embadalien als inti.mts
de l'epoca, eren uns ninots
que es movien amb uns fils
que les tecniques televisives
de l'época no podien dissi
mular, contaven histories
senzilles i ingénues com era
tot en aquell temps de blanc
i negre, pero d'enh'e tots els
personatges d'Herta Frankel,
destacava la gosseta
Marilyn. la gosseta que par
lava, la reproducció de la
qual va ser segurmnent el
primer producte televisiu
que es va comercialitzar a
gran escala.

Herta
Aquest
ben poca cosa a
aquells que tenen
menys de trenta
anys, pero va ser
una estrella de la
televisió per alJa als
primers anys sei
xanta

E
l cap de sehnana pas
sat, emnig de la dis
bauxa camavalesca i

electoral, se n'anava discre
tament i sense soro11 Herta
Fnlllkel. Aquest nom dira
ben poca cosa a aquells que
tenen menys de trenta anys,
peró va ser una estrella de la
televisió per ana als primers
anys sei,·anta. Juntament
amb els seus companys,
també traspassats, Franz
Johan i Gustavo Re, fonlla
ven la companyia de "E/s
vienesas", que va assolir
gran popularitat aquell s
anys, Franz Joham presenta
va els programes més espec
taculars de la primitiva tele
visió del paseo de la
Habana de Madrid, recordo
títols com "Noche de es/re··
Ilas" o "ra noche del mar
tes", Gustavo i Herta es van
dedicar més al públic infan
til.

Bar restaurante 11
Auto Escuela

DALMAU

125808enicarló

,
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Dr. Ferran, 7

Migueloalmaulbáñez
Ma. Dolores Bayarri Ramón

Seguros Generales
e/ Alcala de Xivert, 5
Te!. 47 1904
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Prunera
(Prúnus dOlnésti

ca)

Arbre poc alt, mai espi
nós, de branques joves
senese pels. Fulles ova

des o el'líptiques, poc dentades
(amb dents petites i irregulars),
sense pels o a penes peludes a la
cara inferior; les encara tendres,
cargolades en forma de paperi
na.

És d' origen oriental.
Al nostre territori la
trobem ordinariament
cultivada, i alguna vegada espontánia.

Flors d'un blanc lleugerament verdós, amb pedunc1e curt, gairebé sempre repattides
en grups de dues per tota la branca, i d' apmició <Ultelior al creixement de les fulles.
Fruit, la pruna, dale; i al11b 1m sol pinyol Florida: mary i abril; fi'uctificació de juliol a
setembre. És d' origen oriental. Al nostre territori la trobem ordinariament cultivada, i
algwla vegada espontania.

Fes de la teua compra
un projecte solidari!

Sant Joan 9
Te!. 46 06 90 12580 Benicarló
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Ecología urbana

Ecocolección Tierra Viva
Ed. SM
Autor: Sally l'vlorgan

Está realmente en peligro nuestro
planeta? ¿qué podemos hacer
para evitar el deterioro del medio

ambiente?

Ante todo debemos conocer bien
nuestra tierra, saber qué fenómenos acu··
[Ten en su superficie y su atmósfera y
por qué se está rompiendo el equilibrio
ecológico. Sólo así podremos tomar las
medidas apropiadas para salvar el plane
ta.

Este libro nos presenta de una manera
sencilla una visión interior de las ciuda
des indicándonos qué tipo de habitantes
las pueblan, desde los humanos a los ani
males caseros que muchas veces se con··
vielten en plagas pero otras muchas nos
son más necesarios de lo que pensamos.
Desde los espacios abiertos que ayudan
a regenerar nuestra atmósfera hasta los
vertederos de basuras donde se amonto
nan los desperdicios.

La fauna y la flora de la maYOlia de
las ciudades está amenazada, los espa
cios abieltos y los terrenos baldíos se
están aprovechando para edificar, expul
sando a los animales y plantas que allí
habitan.

sense afonies



·R'.o Siro López

COIVIPTE AMB EL FOrOS

R'.» J Salvador

MOLLICONET

E
l Benicarló va aconseguir sal

. val' un punt al camp del
Castelló - B quan gairebé

algll11s jugadors ja enfílaven el camí
dels vestidors. Una jugada individual
de Santi al minut noranta va possibi··
litar l'empatfinal (j - j).
Un pareJI de tets pero fan que aquest
p,lltit puga deixar una profunda pctja
da en l'esdevenidor immediat del
noslTe club. Pel' lm costat la lesió que
va sufrir Ilde, que va haver de rebre
atcnció medica a l'Hospital Gwera]
de Castelló i que amb tota seguretat
haura d' estar, com a minim, un mes
sense jugar (a I'hora de tancar aques
ta cdició encara no se sabia si havia
de ser operat de menisc o no). Per lm
altre l'abseneia a l'alineació del cen
trecampista Adell que, al darrer
entrellament, va tenir una picabaralla
amb l'entrenador i no va acudir a la
convocatOria. No cal dir que lIde i
Adel1 són possiblement dos deIs
pilars mestres en que descansa el joc
benicarlando; el clefensa dóna scgurc
tat a tata la reraguarda (inc1oent-hi el
porter) i el mig mencja1'equip de tal
manera que em fa l'efecte que no és
exagerat dir que quan el1 fimciona
funciona tot.

Si diumenge a les 4'15
s'allarga al Municipal de
la Carxofa, segur que
tindra ocasió de veure
algun polític disposat a
explicar-li com ha de ser el
seu vot responsable, en
positiu o per la nova majo
na, del proper tres de
mar9. Encomanem-nos a
Déu

Aquest passat dimarts, alguns
"homes bons" de ]a Junta Directiva i
el cos teenie van intentar un aeosta
ment de posicions entre el jugador
c<.mareu i el mister. De moment la

cosa s'ha solucionat pero...
Malgrat tot la c1assifícació no ha
sofert cap canvi subst,mcia] per al
Benicm·ló El primer lloc I'ocupa LUl

inegular Bon"iana que diumenge es
va desfer del cuer, el Torreblanca,
amb més pena que gloria. El tercer és
el Vilamarxant que ara és tan soIs a
un punt nostre cal' la darrera jornada
va guanyar fora. L'altre equip que
podria incomodar-nos seria l' Acero 
B, pero la sella condició de filial d"un
actual tercera ti impediria jugar la
promoció. La resta de perseguidors
penso que ha tcnen dificil;
J' Almassora és a vuit llunyans punts
del Benicarló. Si les circumstancies
no són massa adverses i no hi ha cap
mal averany, seria una qüestió de
pura logica que el Benicarló jugara la
promoció d'ascens.
El proper partit a casa sera contra el
Foios. Compte amb el Foios. Molt de
compte. E]s darreres pmtits els ha
resolt amb escandaloses golejades,
d'aquelJes c1ares, sense pal·liatius. Es
van reforyar amb dos brasilers que
marquen les diferencies tots' els diu
mengesJa veu vosté que ad no anem
amb bromes i que aquesta és una
categoria de talla intemacio11al on hi
hajugadors espanyols, brasilers i fins
i tot algun catala (i ja veurem que
passa quan s'acabe d'adarir e] "cas
80s111an").
Com diria un afamat cronista local,
en aquests moments d'inceltesa
espOltiva, el Benicarló necessíta el
seu ajut (basicament economic, que
ja se sap que aixo de ]a moral va i ve).
A més a més, si diurnenge a les 4' 15
s'allarga al Municipal de la Carxofa,
segur que tindra ocasió de veure
algun politic disposat a explicar-tí
com ha de ser el seu vot responsable,
en positiu o per ]a nova majoria, del
proper tres de mary. Encomanem-nos
a Déu.
Un últim catxulL M'acaben de dir
que al nou refory, el davanter del
Pozo, ja li han llegit un trosset de ]a
cmtilla i ¡¡ han suggerit que exterio
ritze aviat tot ano que diuen que pOlta
a dintre.

Ens acosten,l a la tribuna per tal d'aCC,edir a
la nostra lllot.ra. A la part supenor de les
escales ens trobem amb .losé. .losé té una

conversa agradable, encara que no gaire variada.
No fa sonets, pero Déu ll'hi do.
Buenas tardes, .losé. Toma el carnet.
-No hace falta que me lo ensei'íéis, que ya sus
conozco.
Pero José no sempre és tan tOll mnb la gent.
-A mí que me enseñen, el camé o la entrada.
És un porter dels energics. Mai no mira per ningú
quan esta desenvo]upant la seua tasca. Tant se val
que siga al futbol corn al basquet. EH ho té molt
ciar: camet o entrada.
-A ver si hoy también ganamos.
-Venga.
De vegades seu en lma cadira per tal de SupOltar
millar el pas del temps, el! no ha sap pero fa el
mateix que els de la Generación del 98. A l'hi
vcm, desplac,:a la seua cadira [ins aHa 011 comenya
la pan cobelia de la tribuna, per tal d'evitar les
inclemencies c1imatológiques.
-¿Quieres tomar algo, José?
-Una cervecita, gracias.

-"A mí que me enseñen, el carné o
la entrada" .É:s un porter deis
energics. Mai no mira, per ningú
quan esta desenvolupant la seua
tasca. Tant se val que siga al futbol
com al basquet. EH ha té molt clar:
carnet o entrada

Es beu la cervesa a petits pero intensos glops.
Deixa per uns instants el pot sobre la cadira per
tal de fer la seua fema. Beu poc a poquet, pausa
dament Es nota que gaudeix amb aquests plaers
senzills i efímers.Nosa1tres, mentrestant, rose
guem una bossa de cacaus.
-¿Quieres cacaus, José?
-No, gracias, todavía tengo la comida aquí.
r assenya]a la seua gola tot volent demostrar que
realment no Ji vénen de l:,'11st. Seguim cap al nos
tre seient.
-Nos vamos, José. A ver si vemos el pmtido.
-Hala, a disfrutar.
Deixem a .losé fent amorosament la seua feina.
És molt eficient.
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Una semana más sin lograr la victoria ¡Quin arbitratge!
./?'JJ IIN'l'ONIO :::;'ANClfEZ

t?'¡¡ .l.Ar CURNELLF.S MONCf-1O

Seglc XXI: Moreno(21), San
Miguel(11), Peña, Puertas(G),
Mesa(2), Padrós(9), Jardana,
Martín( 12), Navarrete, Barga-llo,
Novillo(l), Donaire (3)
Mobel Record: Mm', Mónica(l4),
Nlu'ia (tO), Esther (17), Pepita (13),
Celia, Raquel, Sabina, Esther.
Resultado: 68-54

Partido bonito y entretenido el
que jugó el Mobel Record

, contra el Segle XXL El aprti
do empezó bien para las benicar1an
das que, gracias a su defensa y a los
fallos en el tiro de equipo catalán,
consiguieron ponerse por delante en
el marcador y dominar buena pmte
de esta primera mitad obligando al
entrenador con trario a pedir un
tiempo mueIto.

A partir de ahí, las niílas del
Segle XXI empezaron a dominar el
partido y se fueron ald escar1SO con
una ligera ventaja en el marcador,
propiciada por los fallos del Mobel
Record en los último minutos del
primer tiempo.

El inicio de la segunda parte del
Mobel Record dejó bien claro quien
iba a ganar el partido. Las benicar
landas salieron descentradas, como
idas, y no daban una a derechas. En
ataque la ya tan recalcada esta tem
porada precipitación, hacía que el

Benicarló perdiera un ataque h'as
oh'o y en defensa aunque ll1arltenía
el tipo no bastaba para mantener a
raya a las catalanas.

Mientras al Segle XXI empeza
ron a fiar'charle mejor las cosas y
tiros que en la primera mitad no le
enh-aban en esta segunda eran todos
canastas, el l'vJobel Record no logró
inquietar en el marcador, a pesar de
todo el esfuerzo que las benicar'lan
das pusieron para ello.

Una jornada más y una denota
más para el Mobel Record que a
pesar de todo sigue dando la cara y
sigue intentando conseguir una vic
toria este año sin tirar nada por la
borda, pero aswniendo su delicada
situación, lo que hace que haya que
aplaudir, más aún si cabe, el esfuer
zo del equipo que semana tras sema
na ve como el premio de la victOlia
no llega y aún así se sil:,'Ue luchando
por conseguir algo positivo.

Por otra parte y fuera del tema
deportivo hay que señalar' la dimi
sión del hasta ahora presidente del
C.B.Beillcarló, que ha cogido a todo
el mundo por sorpresa pues es UDa
decisión que viene a agravar aún
más la situación en la que se
encuentra el club, que se ve sin
cabeza visible y con más trabajo que
nunca para poder acabar' la tempora
da como sea

Fitxa tecnica: 18a jor
nada
Eqllips: C.B. Benicar1ó
- Gandia Lejía Km'belen
Rcsllltat: 59-73 (30-31)
Anotadors pcl c.B.
Benicarló: Manolo ( 18),
Jorge Lores (4), Fede
(J 2), Dani (5), Andrés
(6), Jorge Lara (14),
Mancho, Salva i Eloi.

m'tít molt impor
tant el que jugava
aquesta setmana el

e.B. Benicarló conh-a el
Gandia, ja que es mos
trava com un bon punt
de partida per comeneyar
a guanyar par'ti ts i per
sOttir d'aquesta fOlma de
la par't més baixa de la
c1assificació. Les coses
no van poder ser com
volien els benicarlandos,
ja que enfront es van tra
bar a un equip molt Ilui
tador com era el Gandia i
sobretot amb un arbritat
ge molt dolent que
només feia que peIjudi
car l' equip local en tot
moment.

En la primera part es

va poder veure Lm pmtit
molt igualat, amb un joc
rapid per part dels dos
equips. .la en aquesta pri
mera pmt cal dir que el
nostre equip va estar
molt peIjudicat per I'ar
bitratge ja que no es pita
va cap personal a favor
del pivots berucarlandos
quau aquests intentaven
tirar a cistel1a des de dins
la zona i eren obstaculit
zats il'legalment pels
jugadors del Gandia.

En la segona part 1'ar
bitratge va continuar
sent molt rain, i aey0 va
fer que el Benicarló es
posara nerviós 1

comeneyara a perdre un
poc la batuta del partit,
pero mai les opcions de
gnanyal'. Al final no va
poder ser, i al Benicarló
se Ji complica un poc
més la seua posició a la
taula classificatoria.

.6 lOAN BEL

El Proyastec afinaya la seua posició

E
l Proyastec Benicarló va aflaneyar la seua posició a les
parts més aItes de la tabla amb una contUDdent derrota
contra el Xirivella per un resultat r~tvorable de 13-3.

Va ser un partit en que els col'legiats van ser uns deis grans
protagonistes, assenyalant fores de banda inexistents i deixant
ha de fer amb hl1tes clares. No obstant i com ja ret1exa el resul
tat, el Proyastec no va tinc!re grans problemes per a imposar-se
c1arament al Xirivella.

L'equip de casa no va fer un bon partit a la primera part, fent
creme al públic que seria un partit amb resultat ajustat. Pero a la
segona part, els jugadors van sortir més motivats i varl demostrar
perque són un deIs millors equips de la laB Nacional escOlnbrant
de la pista al XiriveJ1a, que poc a poc veia com el que havia
comen¡;:at com un partít amb possibilitats cada volta estava més

i més lluny del seu abast. A la fi, es va deixar veure el millar
equIpo

Un fet a esmentar va ser el que van protagonitzar un seguidor
del Xirivel1a i un del Proyastec quan es van capficar en una dis
cusió que per poc no arriba a les manso Per sort, no va passar res
i tot es va arTeglar. També cal dir que encara que va ser un deis
partits amb menys gent degut a les festes i els carnavals, la gent
no va deixar d' assistir i s 'ha va pasar bé.

Atenció també, perque el dia 18 de marey, enmig de les falles,
es realitzará un tTÍangular de futbol sala al pavelló municipal
d' esports en que participaran el Pinturas Lepanto (carnpió de
Divisió d'Honor la passada temporada), el Barcelona
F.S.(Divisió d'Honor) i el nosh'e equip, el PROYASTECIALFS
Benicm·ló.( IaB Nacional).



Benicarló sera, diumenge 25, la seu de les finals del Campionat Estatal
de Seieccions Territorials infantils i cadets de Futbol Sala

#J A.LEX (IOZALBO f BEf,TRAN

Les males lengües afirmen. que els arbitres
són ex-jugadors que van fracasar i ara, pro
jecten la seua frustació' amb arbitratges
dolents

Benicarló

r~odas

Cot11.uniones
Bautizos

l301sFls para curnpleailos
Variedad en su,'tidos

~~Mudf1@~@

DETALLES

Dr. Ferran 10

LA \I~
si la veus

compramla,
si no la veus,
demana-Ia

L'estaca

assa~ V~

seua fiustació amb arbitTatges dolents, Per fastiguejar.
Des deis temps de la Creació s'ha pogut apreciar la dificultat

d'impartir justicia. Fins i tot aVlli en dia el jlltge Garzón se les
veu ele tots els colors per contentar totbol11. A l'espOlt aquesta
ha estat la constan! eleIs datTers 3nys, El fanatisme emocional
pot provocar que la mateixa acció puga ser vista amb ul1s elife
rents sense que aya implique que lUla de les elues parts necessi
te anal' a l'oculista,

Als arbitres que venen a arbitrar per aquestes tenes, pero,
sempre els quedara un plmt de tranquil'litat: Canal + encara no
retransmet els partits del Benicarló, Els seus enors, per tant, no
es podran veure repetits 25 eops eles dels angles més curiosos.

La passivitat d'alglUls clubs ele la nostra localitat a 1'l1ora de
potenciar l'esport ele base, apostant pe! futur. Esperel11 i no
elesesperem,

MENDEZ NUÑEZ, 85

TELEFONOS 47 00 75·475038

12580-BENICARlO
(CASTELLONl

'"Arbitre: penalti!
r ot i que ningú les coneix, cada cap de setmana les mares

dels arbitres són recordades per moltes persones de dife
rent eelat i condici Ó, El tipus d' esport no importa, La pos

sibIe "distracció moral" d'aquestes dones es crida, quan més
foct millar, al cel per exterioritzar la impotencia, El públic (i els
jugadors) troba en els insults la forma d'equilibrar la subjectiva
baJanya de la justicia,

Existeix la dita popular, o aixo diuen, que assegura saber la
procedencia dels arbitres, Les
males lengües (n'hi ha de
bones?) afinnen que són ex
jugadors que van 1iacasar i ara,
com aquell que arrossega tot el
que pot al caure, projecten la

I Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburg~esas ...

Pg, Marítim, sin
'. (Junto a la pista deportiva)
'ii' 47389212580 Benicarló

'------------------------------
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Mol' ENCREVAT Núm. 25 • perFrancesc Anyó AGENDA CULTURAL

HORITZONTALS:
l. Període de quaranta dies que, en el cicle de l'any litúrgic cristia, pre

cedeix la testa de Pasqua. Universitat Autónoma. 2. Ungles agudes i cor
bades deIs animals depredadors. Drecera. 3. De massa valor per a ser
degudament apreciat. 4. Ansat, amb una o més anses. Mancat de finor, de
delicadesa. 5. Z. Sol· licitar, reclamar, pregar, mendicar. E. 6. A I'imevés i
col'loquialment, cinema. QLleixals. 7. Entelar la reputació, la puresa de
l'anima. Pot ser de biblioteca, de sagristia, de camp ... 8. Beguda alcohó
lica. Persona sense passions. 9. Llevaran la vida. Corrent natmal d'aigua.
lO. Comestibles. Comenya a alyar acta. 11. A l'inrevés, homicida. Pot ser
del nas, d'un equip de basqLlet, de l'orel1a ...

ASSOCIACIÓ DE LA DONA

Dijous 29 de febrer
Tarda de poesia. A les l6,30h., a la CAixa
Rural de Benicarló i amb la col·laboració del
Grup Espinela, acoviden a totes les persones
interessades a participar duent les seues poe
Sles

NOVENA FESTA PER LA LLENGUA

Dimarts 27 de febrer, a les 19,00h. al c.P.
Mestre Francesc Catala,
Convoca: Col·lectiu en defensa de la L1engua
i la Cultura.

ACTlVITATS D¡¡;L CENTRE EXCURSIONISTA

XrnUCA

Diumenge día 25 de febrer
Escalada esportiva (lJoc a determinar)
Els interessats podeu passar pel Casal
Municipal de Benicarló, Sala 13 a les 22h.

PRESENTACIONS DE FALLES

Dissabte dia 24 a les 18,00 h.Falla Benicalró
Diumenge dia 25 a les12,OO h. Falla La
Carrasca

9 1 O 1 1875 6432
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VERTICALS:
1. Moneda de 25 centims. Cap vegada. 2. Caixa receptora de vots.

Nautics. 3. Inflamació aguda de la mucosa i del sistema limfatic de
l'apendix vermifonne,ja veus tu! 4. Completament seca. Té domini d'at
guna cosa. 5. Fil resultant de la fibra de llana que ha sigut pentinada abans
de la fitatma. No gens comunes. 6. S. A l'inrevés, pari del dia compresa
entre l'alba i el migdia. De vegades, vénen dies i en callen. 7. Beguda
alcohólica. Nou vegades deu. 8. Obra sense reflexió. S. 9. Abaixar el preu
d'Lma cosa. A 10. Poden ser de bou, deis cuIs, de les escales ... Etnic. 11.
En tenell els peixos i les persones que bussegen. Conjunt de petites estam
pes acompanyades cadascuna d'una llegenda que es retereixen als dife
rents episodis d'una biografía, d'Lma história, etc.

CASA n'ANDALVSIA

Dissabte dia 24 actuació del Grup Folklóric
"renacer" de Malaga al Saló d'actes de!
Col'!egi La Salle. Dins els actes de la
Semana d'Andalusia.

eH

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:

L-lORITZONTALS 1. Carallot. Au. 2. Emocionants. 3. Rabi. Cabala.
4. Inópia. Aper. 5. Mite. Lacat. 6. oD. Roi'na. Ap. 7. Nas. Atme. A 8. 1.
Empar. srr. 9. Oma. T OTAN. 10. Sospesadora. 11. SEAT. Cares.

VERTlCALS: L. Cerimoniós. 2. Amanida. Ros. 3. Robot. Sense. 4.
acipeR. Mapa. 5. Li. 1. OAP. ET. 6. Localitats. 7. Ona. AnUl". AC. 8.
Tabacar. Oda. 9. Napa. Estor. lO. Atleta. Faré. 11. Usar. Parnaso



NI CREfX NIMEIX

.:6 .lOAN GREGOJU ALBJOL

Pilotes de Carnaval: idos

r

---· .

I'hora d' evocar un altre deis persol1atges de la festa de

Acarnestoltes, la merita, els melis avis no_han amagat
un cert rece1o respecte distant. Durant totl' any, un

h0111.e veremava les males l1engües j remors que corrien sobre
cadascú j, els dies de la festa, les pregonava en veu alta quan
rincaut o la incauta passejava tranquiHament per la Volta o
pel Pla. Una senzilla manera d'assegurar el capteniment deIs
veins. El seu nom prové de la disfiessa que contraféia 1'as
pecte de l'oce11 camallarg anomenat melita (Vanellus vane
tlus): un 11enyol per damunt i un plomall lligat sobre el cap,
subjecte al llel1Yol. Veiem que Caro Baroja (! 979:92) docu
menta per tot 31Teu el fet de publicar les faltes alienes.

El tercer personatge emblematic que m'han esmentat
és el terrible Argelagol. Escolteu: l'energumen que en tenia la
pensada es posava al damunt un sac -d'aque11s d'abans
ben cosit d'argelagues per la pan de fora i, després d'até!l1yar
se feUnament als vianants desprevinguts, es refregava contra
ells sense pietaL Poca broma!

Altres persones recordades amb estima s'ocupaven
d'afers més civils. Eren Batiste 1'esquilador i Sebastia Albiol
Compte Tiano, que tocaven la guitana i alegraven les taver
nes, Masparrín i el Tramusser, reputats creadors de xances i
acudits, o aquel] anonim que senzillament es descalyava i,
arromangats els camals,'es pintava tUleS sabates sobre els peus
nus. Era costum que totes les mascares --sinonim de disfi'es
sat-- fessen el reconegut de la volta i, per darrere de l'esglé
sia, anassen a parar al Pla.

Aquells tres dies se celebraven balls en
molts bars i sobretot al Capitolet, també
conegut com el Teatre Ruiz

Aquel1s tres dies se celebraven balls en molts b31'S i
sobretot al Capitolet, també conegut com el Teatre Ruiz o el
Cine de M31iquito. Els dos setmanaris benicarlandos deIs anys
previs a la guena ens en donen alguna notícia. Libertad ens
ill.forma que, com cada any, el Centre Radical Republica
Socialista, havia organitzat tres nits de ball de mascares al
Ruiz i que l'empresari del Cine Vázquez, Benito Pérez Rubio,
va demanar pennís a l'Ajuntament per fer el mateix al seu
local (28-1-34, 18-2-34). 1encara podem coneixer l'exit de les
celebracions: La Taquilla del Teatro Ruiz tenia que cerrar
todas las noches hastante antes de principial~ por lo que si el
local hubiera sido de triple cabida lo mismo habria ocurrido
ya quefuronmuchas lasfamibas que se quedaron con ganas
de asistir a nuestros bailes.

1
més tard, en vespres de guerra, C0111 ho incbca Uhertad (23-2-
36) La Joventl1t d'Esqll.elTa Republicana anuncia grans ba11s
de mascares per al 23, 24 i 2S a les 9 de la nit 31nb l'actuació
del conjunt local Alon Jazz al Teatre Rl1íz: Salón pelfúmado
con productos de Destilerias Adrián Klein S'.A. Gran derroche
de Sel¡lentinas i con/cUi. Espléndida iluminación. Salón deco
rado. Els aromes deIs alemanys no us costara gens d'imagi
nar··los, segm, si viatgell sovint amb 11'en.

Comarca organitzava, durant els tres dies de
Carnaval, solemnes cuarenta horas a Jesús
Sacramentado

Era davant d'actes d'aql1est carés que les discrep311ces
ideologiques en11'e eIs dos setmanaris existents es feien més
voluminoses. El sector aft a la línia editorial de Comarca
organitzava, dtu:ant els tres dies de Camaval, solemnes cua
renta horas a Jesús Sacramentado (23-2-36) Avui día, més
illtel-Iectuals que som, escrivim sonets de desgreuge. Y hora
seria de que terminase ya de una vez el ei>pectáculo vergon
zoso de la cooperación en estas fiestas paganas y satánicas.
Toda persona que dice que es cristiana no puede ni debe en
conciencia sumarse a la perversidad de estos dias ( ..) FIn los
carnavales sólo deben tomar parte los que no tienenfé y han
vendido su alma al diablo. (ibidem). Pero sembla que tot era
predicar en el deselt perque el món estava perdut:
Desgraciadamente se han visto concurridisimos los bailes de
Carnaval celebrados en dtlerentes sociedades po!iticas y
recreativas de esta ciudad. Con tanto baile perece se empeñen
la gente en demostrar que tenia razón Darwin al considerar
les sucesores del mono. Y lo peor del caso es que muchos y
muchas de los bailarines son jóvenes afiliados a alguna aso
ciación religiosa. (Comarca 1-3-36)

La festa es completava el diumenge següent amb el
ball de Pinyata. C31'O Baroja (1979:149) parla de celebracions
al voltant d'una olla -pignatta en italia-, canter o atifell
semblant el qual era trencat, voltat o rebento3t. L'avia em conta
que, emnjg de la pista del Capitolet, constTUlen una gran pinya
amb papers de colors i serpentines i, comenyat el ball, hom
anava dansant a l'entom fins a quedar totalment embolicat
entre les cintes.

~tip", do oelobm,ió OOnlin"~aV_a_'_il_1_al_te_I_'a_cl_a__d~0_S_a_ll_Y_S _
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