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Entrevista al
president de la
Penya el Setrill

La Caixa Rural
obrira un centre
de formació i
una biblioteca

Correllengua fara
nit a Benicarló el
diumenge dia 1
d'octubre

La flama del
Aquest centre porta funcionant des del passat mes de' maig

El Centre de FOflllació i ~
Inserció Professional té un
pressupost de 79 milions

Els equips del CB Benicarló eomeneen el rodatge poes
dies abans del comenyament de temporada
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Editorial

Una bona iniciativa

A Poc a poc les oportunitats d'estudiar a la nostra ciutat
es van ampliant. Primer va ser la Universitat a
Distancia, que va permetre a molts alumnes cursar una

carrera sense haver de desplac;ar-se, després l'ensenyanc;a en
valencia, que va suposar la possibilitat d'aprendre correcta
ment la nostra propia l1engua, noves escoles i nous metodes
d'ensenyanc;a. Ara tenim el centre de Formació i Inserció
Professional, que pareix que donara una mica de dinamisme a
l'assentada indústria benicarlanda. Sembla que els empresaris
s'ho han pres seriosament i que la col'laboració no sera cosa
de dos dies i prou. És una bona iniciativa que cal recolzar des
de tots els ambits.

En contestació a la carta de F. Xavier Rodriguez, portaveu del grup municipal
d'UPV:

La principal causa de l'anul.lació, molt a pesar nostre, de la secció "Triblma ober
ta" ha estat la poca participació del altres dos partits representats al govem muni
cipal. Les 1'3ons deIs dos grups han estat diferents, bé per motius de treball i ele

distancia física de Benicarló, com és el cas del Sr. Tiller, que ara s'ha traslladat a
Valencia per motius laborals i li és impo¡;sible lliurar-nos la columna setmanalment. EIs
motius del PP han sigut, principalment, discrepancies amb la direcció d'aquest setmana
ri a causa ele l' artic1e d'un deIs nostres col.laboradors. El grup municipal, en les seues
reunions setmanals va acordar eleixar de col.labo1'3r amb nosaltres. Bé, per motius ele
coherencia amb la líllia plural i sense p31tielismes que venim practicant, tota la redacció
va estar d'acord en suprimir aquesta secció ja anomenada.

El que vosté em diu sobre que la seua opinió es veu supeditada al que tacen els
altres, i que podem pecar des d'ací d'un celt partidisme i censura, crec que la majoria
guanya, ací i en tot, com a la política i com a la presa de decisions impOItants. Així que
esperem que la secció puga tom31' alguna vegada a les nostres planes, els polítics decí
deixen, fins i tot si hem de conéixer que en pensen del dia a dia de la vida benicarlanda.
Ni més ni menys, només volem saber les seues opinions sobre la quotidianeitat de les
coses. Com deien en una coneguda pel.lícula d'en Bogart, "sempre ens quedara París".
Ací sempre ens quedara la il.lusió de tomar a comptar amb ells.

,1

EL BLOC JAUME 1DE BENICARLO

CRISTINA GARCIA GUAU

, BLOC JAUME I

~¡t\.. ACC/Ó CULTURAL DEL PAís VALENCIA

Correllengua
9 d'octubre '95

-7
R--E'

..Ud, ~r'

El Correllengua amb la seua flama arribara el diumenge dia 1
d'octubre a mig dia

El Corre/lengua és lila iniciativa del Bloc Jawne
1 que comprén quatre columnes que recorreran
tot el País Valencia i que la Diada del 9

d'Octubre confluiran totes quatre a la ciutat de
Valencia. Els punts de partida d'aquesta cmsa per la
Ilengua seran: pel nord Poblet (des de la tomba del rei
en Jaume), pel sud GU31'dan131' (que vigila la fita) i el
Canee, per ponent Al31nansa, i per llevant Eivissa.

El Correllengua té com a objectiu manifestar el
reconeixement i l'estima del poble valencia per la pro
pia Ilenglla.

Imprimeix
Grévol

PI. Constitució, 5

La Redacció respecta la Ilibertat
d'expressió. La responsabilitat de
les opinions és de qui signa I'escrit.
La redacció es reserva el dret d'a
curyar els textos que sobrepassen
les 20 línies, per motius d'espai. Els
articles hauran d'anar signats amb
nomo adreºa i núm. de DNI, encara
que podran aparéixer amb pseudó
nim.
El termini per presentar setmanal
ment les col'laboracions acabara

dimarts. k. V4< k g~ó, surt
cada divendres.
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El Centre de Formació i Inserció Professional

comen<;a a treballar amb un pressupost de 79 milions
El moble, l'hosteleria, la informatica aplicada, la fontaneria i la pesca

. són els sectors més beneficiats
CRIS7'lNA (JARCIA GRAU

A m b un pressupost
total de 79 milions de
pessetes, el Centre de

Formació 1 Inserció
Profesional que ja funciona
des del mes de maig, esta ara
per ara comen¡¡:ant a funcionar
amb tots els seus recursos.
Sera a primer d'octubre quan
estara a pie rendiment. Adolfo
Sanmartín, director del centre
ens va explicar que "ací for
mem a la gent en tota una
serie de cursos, peró a més 
i a~ó és el més important
els insertem labol'alment,
aquest és el nostre objectiu
principal, i esperem arribar
a un nivell aH d'inserció
dins les empreses".

ací formem a la gent
pero a més -i ac;ó és
el més important- els
insertem laboralment

El de Benicarló és un cen
tre pilot únic a tot Castelló, i
el seu rendiment servid com
a platafoll11a per a la creació
d'una red de centres a tota la

província. "El seu ambit
d'actuació -seguia
Sanmartin-, polaritza el nord
de la provincia, el que són
les comarques delPorts i el
Maestrat, encara la nostra
perspectiva diu que la majo
ria d'alumnes són de
8enicarló, Peniscola,
Vinarós, i Alcala, ja que és
en aquesta zona del litoral
on bi ha més p('oblemes de
formació i inserció laboral".

Al Centre, que depén de la
Generali tat Val enciana, es
distingueixen dos tipus de
formació, la contínua, per
aquells treballadors que están
en actiu pero busquen Wl reci
c1atge en les seues tasques, i
l'ocupacional, per als treba
lIadors en I'atur. Sanmartín
aclarava que "actualment
ens estem dedicant més a la
formació ocupacional, pero
de cara al proper any espe
rem equilibrar els cursos".

L 'oferta per aquest exerci
ci són diset cursos de 400
hores, que comptaran amb
quinze alumnes cadascún.
Aquestos cursos estan dirigits
cap als sectors del moble,

I'hosteleria, la infonllatica, la
fusteria d'alumini i plastic i la
fontaneria i gas, a més de la
pesca que, segons el director
del centre, "ha tingut un exit
terrible i aquesta setmana es
realitzen els primers examens
del curs". Cara al próxim any
segurament es repetiran els
cursos, pero també se n'intro
duiran de nous, entre ells el
d' agricu Itura intensiva, turis
me rural i un d'infonnatica
aplicada al sector pesquero

Són només onze persones
treballant-hi contínuament,
per tal que "els cursos siguen
reals i tinguen una sortida
dlllida. Són intensius i
adl'e~ats a les necessitats
precisses deis empresaris".
Primer es detecten les neces
sitats de la comarca en quant
a fonllació, anant empresa per
empresa, ja que "no tindria
sentit montar una serie de
taHers que no tingueren tilla
connexió directa amb la
l'ealitat económica de la
zona". Després es traslladen
aquestes necessitats a la
Conselleria, que ofeIta en el
DOG els diferents cursos a

realitzar, "per tal que els
empresaris puguen acollir
se". Llavors són les empreses,
els sindicats o les patronals
els que demanden els dife
rents cursos segons les seues
expectatives, ja que "els cur
sos no es fan si no es deman
den". Des del centre es fa una
valoració de les oportunitats
d' inserci Ó, oferiments de
material a utilitzar, etc... esta
blint uns varems de selecció ¡,
en última instancia és la
Generalitat la que resol i
accepta el taller.

Els empresaris reben una
subvenció de dos milions o
dos milions i lnig de pesetes,
d'on "han de pagar el moni
tor del curs i el material que
s'ha d'usar. Les
instai.lacions estan al seu
servei i nosaltres ens ocu
pem de fCI' un seguiment
exhaustiu i personalitzat
deis diferents tallers, des del
nivell d' assistencia fins als
rcndiments obtinguts, de tal
manel'l1 que aqueUs alumnes
que no estiguen capacitats,
tindl'l1n difícil la rapida
inserció profesional".

NOMBRE DE CURSO ENTIDAD' UNE $ELECCl HORA' HOR íMclO .
"'o.o_e- o.. o

FIN HORARIO PERFIL'
,.,

CARPINTERO~ MuEBLES DE COCINA FoREM F;O•. 15109JH 9,~11,3 .400 108/1811 27102J8!S 15-20 GR.ESCOL:AR
OPERARIO MONTAJEoMUEBLES FOREM F.O. 14lO9iH 8,lI·11,3 21é 20109J9S 1/12fH. '~14 GR..ESCOl.AR
CARPINTERO MUEBLES COCINA CUINDEC' 1";0 400 4112198 '1~ 8-14 GR.ESCOLAR
BARNIZADOR LACADOR . CUl1IIDEC F.O. .14/08JH 17 400 .211108/85 . . 311111198 . G~.ESCOLAR
INSTALADOR GAS RI.G. 11- PYMEC F.o. ~,

400 .~R.E$COLAR.
MECANlco NAVAL r COFRADIA F.C. 200 8108185 28109195 19;16;,z1,1.5 INICIADO •
pATRONrc~ COFRADIÁ F.C.' 300 . SI08I95 29lOél96 18,1$-21,150 INICIADO
INTERIORlSMO '" ES(,:APARATISMO ' P.YMEC F.O. 2tl1D8/H 100 . 2110/$6 .. 18-20 GR.ESiCOLAR .
GESTION FISCAL 'PYMEC F.O•. 100 . 211«)/85 18/1Ma 20-22

. .
F.P."I.Adm.

D1RECCION "EMPRESA «;QMERCIAL PYMEC· F.C. 100 18108195 28108/98 20-22 INICIADO
MULTIMEDIA EDlCION PVMEC F.O. 8/10185 10 ·400 . 18110/98 2210.2186 8-104 o F.P:I 'o ~
MUlTIMEDfA ANlMACION .- PYMEC F.O. 8/10195 17 .400 18/10/95 22/02118 18-21 F.P.I
eNTORNO WlNDOWS AYMO F.o; 400 GR.ESCOLAR
INlCIACION A LA INFORMATIeA PYMEC F.O. 21J09f8f1i . 17 100 25108186 21111lH1 16'-20 GR.ESCOLAR
D1SE~ASISTJDOPOR ORDENADOR MECA-AuDIO ".0. 11/09191 10 400 18108198 15/01186 10-14. . INIC'IADO .
D1SEf«l" ASISTIDO POR ORDENADOR M.t=CA-AUDIO° F.O. 11/08/95 10 .coo 15108/98 1&101196 18-20 INICIADO
CARPINTERO ALUMINIO Y P.V;C INFHAT F.O•. 300 ·'GR.ESCOlAR
AYUDANTE DE COCINA' . AYTO.BlO. F.O. - -700 9/08/98 17-21 I
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L'Ajuntament recollira els plastics deIs hivemacles

Benicarló té, actualment 131 hivernacles,
que impliquen uns 167.000 metres coberts

CRISTI:\é I C.-IRCJA GRAG·

A Pámers d'octubre comenc;anlla
recollida de plastics deIs hivema
eles de la zona. La nostra comar

ca genere la major quantitat de plastics
del nord de Castelló, i Benicarló és la
ciutat que té més metres cobelts de tota
la zona. L'aIcalde de Benicarló, Jaime
Mundo, ens deia que "es calcula que en
un radi d'uns 30 kms hi ha unes 50
tones de plastics que cada any es can
vien". Fins ara, eixos plastics es queda
ven al costat de I'hivemacles o es crema
ven, causant un greu dany al'ecosistema.

En un radi d'uns 30 kms hi
ha unes 50 tones de plastics
que cada any es canvieni que,
tins ara, es quedaven al cos
tat de l 'hivernacles o es
cremaven, causant un greu
dany al'ecosistema,

BenicarJó té, actualment 131 hivema
eles, que impliquen uns 167.000 metres
coberts. Mrnia Teresa Traver, la regidora
d' Agricultura ens explicava que "s'han

fet una serie de gestions a tI'avés de la
Conselleria i s'ha arribat a un acord
amb-una empresa que s'encalTegaria
de premsar els plastics i portar-los a la
planta de reciclatge". Eixes empreses
són una de Tarragona i una altra de
Múrcia, i sera la que millors condicions
done la que S'enCalTegara.

La gent que s'empleara en el
programa del PAMER també
podria treballar en el diposit
de plastics

Benicarló, com ja varem informar,
s'acolJira al PAMER, i aquesta gent que
s'empleara en aquest programa també
podlia treballar en el dipósit de plastics.
S'ha de dir que la recollida l'hauran de
fer els propis lIamadors, que hauran de
portar els plastics al lloc que
l'Ajuntament i I'empresa determinen.
Mundo afegeix que "el cost per a la
població sera nul". Emilio José Taus,
co-propietari de Novedades y
Complementos Agrícolas, empresa que
es dedica al muntage i instal.1ació
d'hivemacles, creu que "aquesta pro-

I)Osta de recollir el plastics i després
reciclar-los és molt bOlla, perque abans
cada agricultor es feia responsable de
la retimda de plastics, i el'a un proble
ma, ja que aquest plastics, una vegada
usat, ocupe molt de 1I0c"

S' han fet una serie de ges
tions a trav és de la
Conselleria i s'ha atTibat a un
acord amb una empresa que
s' encarregaria de premsar els
plastics i portar-los a la plan
ta de reciclatge

Un altre tema que la Regidoria
d' Agricultura esta movent és el poligon
d'hivernaeles, al que influiría directa
ment la recollida i recicltge del material
plastic. En aquest aspecte, Traver déia
que "Benicarló és una ciutat on el
camp és molt important, sobretot
I'hortalisa, i el polígon d'hivernacles
permetria la creació d'un laboratori
municipal on espuga experimentar
amb la tena i millorar les cullites
locals",

El Ayuntamiento pagará las subvenciones de 1994 a las entidades
culturales de la ciudad

J REDAccrON

En la última reunión de la Junta Rectora del Organismo
Autónomo de Cultura se acordó pagar las subvenciones
del ej erci cio 1994 a las entidades cultural es de

Benicrn-Ió, y a partir de ahora las subvenciones se otorgarán a
partir de una ordenanza que está elaborando el Consejo de
Gerencia del citado organismo. En la misma reunión se eligió
a José Mmia Añó, como representante de las entidades cultu
rales en el nuevo Organismo Autónomo de Medios de
Comunicación_

las subvenciones se otorgarán a partir de
una ordenanza que está elaborando el
Consejo de Gerencia del citado organismo

Este Organismo Autónomo de Cultura, a pesar de estrn- ya flm
cionando desde hace algún tiempo, fue oficialmente ratificado
en el último Pleno del Ayuntrnniento, el pasado mmtes 12. En
el citado organismo toman pmie las diferentes asociaciones
culturales, sociales y lúdicas de la ciudad, entre las que desta
caremos las representaciones de las distintas fallas, Coral
Polifónica, Casa de Andalucía, Asociación de Artes Plásticas,
Associació Cultural Alambor, Asociación de Comercios,
Comerc; sense fionteres, etc... , además de los pmtidos políticos
con representación municipal, y la Oficina Juvenil, que, por
cierto tiene ya a punto su viaje a Alemania. El presidente del
organismo es el concejal de cultura, Francisco Flos Anglés, en
quien el alcalde ha delegado las funciones.



Els rebuts de l'Ajuntament i de la
Diputaeió es podran pagar pel bane

Cru.s7'INA GAIICl.1 OllA U

L 'Ajuntament de Benicarló ha passat en marxa una nova
modalitat de cobrament del rebuts municipals mi~janyant la
domiciliació bancaria. Totes les gestions de rebuts de la

Diputació també entren dins d'aquest nou paquet que, com ha dit
I'alcalde Jaime Mundo, "facilitara el pagament del impostos
municipals, que abans havíen de paga."-se a les finestretes de
l' Ajuntament, i s'evitaran les lIargues cues que es produien".

Elnou sistema esta infonnatitzat per canalitzar tots els impostos
derivats de vehicles, guals pennanents, escombnuies, etc... Mundo
explicava que "cada ciutada rebra al seu domicili els rebuts
corresponents a I'any i només I'hauran de portar al seu banc
pe.. fer-Io efectiu". Fins ara, impostos com l' rAE o l' lB r, es
podien pagar només a la Caixa Rural o al Bancaixa, pero ara a la
proposta de l' AjLUltament s'han adherit alu-es bancs com el Banc
de Sabade!l, Banc Espanyol de Credit, Banc de O-edit i Ahono,
Banc de Valencia i Banc Central Hispano.

També s'esta estudiant el pagament fraccionat deis rebuts, que
segons ha declarat I'alcalde, "s'evitara pagar-ho tot de cop, ja
que hi ha epoques de i'any en que s'ajunten moltes coses per
pagar i els contribuients ho noten".

Foto denúncial

Paisatge després de la batalla?

Si vals veure publicada la teua Foto denú
nica, ha pats ter enviat-Ia a l~ VeV. Je
g~, el Sant Franeese, 95_

L' Organisme
Autonom de Cultura
(L'OAC)

es de fa anys molts sectors vincu
lats al món cultural de Benicarló
demanaven la creació d'w1 orga

nisme que gestionara eficayment la pro
moció i potenciació de la gran ofelia cul
tural que anualment presenta la nostra
ciutat.

Aixo, malgrat les reiterades promeses
fetes per l'anterior regidor de cultura
Patricio Cornelles, només fins a finals de
la legislatura passada, va ser quan totes
les forces polítiques amb representació
instinlcional, van consensuar i aprovar la
creació de I'Organisme Autonom de
Cultura, i que finalment durant aquest
estiu s'ha constitui"t.

Aquesta constitució és vital
per aconseguir que Benicarló
continue sent la "capital cul
tural del Maestrat"

Ara bé, aquesta constitució que és
vital per aconseguir que Benjcarló conti-

nue sent la "capital cultural del
Maesu"at", no ens ha de fer oblidar I'en
darreriment d'una qüestió cabdaJ per al
funcionament de les entitats culturals
d'ací, com és la disu-ibució de les subven
cions que l'Ajuntament dóna als projectes
anuals d'activitats que aquestes entitats
presenten per al 95.

A hores d'ara, meitat de
setembre, cap entitat cultural
sap amb quins diners de sub
venció municipal pot comp
tar per a desenvolupar la seua
oferta cultural públ ica, i el
que és més greu, no sap quan
podra disposar d'aquests
diners en efectiu

Aquest endaneriment, que no és nou,
ja que a l'any 93 ja va passar una cosa
hipersemblant, ja s'intula durant la dis
cussió del pressupost d'enguany al vincu
lar aquestes subvencions a la creació del
Patronat, malgrat que aixo ¿no era obli
gatori fer-ho i més quan segons les carac
terístiques d'aquest pressupost es podia
deslligar en qualsevol moment, així I'e
quip de govern popular veient l'endaneri-

ment en la constitució del Patronat
haguera tingut de p01iar a pIe ordinari 1'a
provació de la distribució de subvencions
com anys anteliors abans de l'estiu.

Malgrat tot, a hores d'ara, mei tat de
setembre, cap entitat cultural sap amb
quins diners de subvenció mLUlicipal pot
comptar per a desenvolupar la seua oferta
cultural pública, i el que és més greu, no
sap quan podra disposar d'aquests diners
en efectiu_ Així potser que a meitat del
96 s'ingressen aquests diners als seus
comptes corrents, com esta passant els
últims anys.Per aixo I'actual Patronat cal
que accelere aquesta qüestió sobretot
tenint en compte les disu-ibucions d'anys
anteriors i al mateix temps aprove !limar
l'avanyament del 50% d'aquests diners
abans de finalitzar el mes de setembre_

Un altre tema per a reflexionar a fons,
pero ho deixo per a més endavant, és
sobre I'actual composició d'aquest
I'Organisme Autonom de Cultma, ja que
és una assignatura pendent de I'anterior
legislatura el no definir clarament que
són entitats culturals, lúdiques, socials,
festeres, assistencials ... , i posar-les totes
en el mateix sac de l'Organisme
Autonom de Cultma.

XIMOBuENO
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Biblioteca y aula de formación Paseo de la Mar Xica

Regio Cinema de Benicarló
Del 15 al 25 de setembre

Waterwold

C0 NOEMJ OAIS

C
ada vez se encuentra más próxi
mala apertura de una biblioteca
infonnatizada y una aula de for

mación, que se instalarán en la segunda
planta del domicilio social de la Caixa
Rural, en la Avenida Juan Carlos 1, 18.
El director de la Caixa, J. Agustín
Cerdá, nos ha explicado cómo se ha ini
ciado el proyecto y en que consiste.
"Desde hace ya siete al ocho años
empezamos a compral' una serie de
obras, escogiendo como temática pre
ferente todo lo que tuviera relación
con la agricultura, y lo instalamos en
la oficina principal, en la avenida
Maestrazgo. Al traladarlas, lo que
hemos hecho es informatizal' el siste
ma para introducir breves reseñas de
las obras, codificar los libl'os, clasifi
carlos por autores, por temas, por edi
toriales, de tal rOl'ma que cuando uno
quiera consultar un libro pueda acce
der fácilmente."

Cerdá continuaba diciendo que
"todavía estamos en la fase de inrol'
matización, porque hemos huscado
una persona para estas taf(~as. En esa
sala compatibilizaremos el tema de la
biblioteca junto con el aula de forma
ción". El aula está a disposición para
poder ser utilizada, así que "cualquier
entidad cultural o del pueblo que
quiera hacer algún tipo de cursillo,
conferencia o algo, que necesita que el
alumno, o la persona que asista esté
bien sentada, ahí habrá lIna silla y
una mesa para cada uno. La capaci-

dad de esa aula está entre 25 y 30 per
sonas. Además se dispondl'á de sopor
te audiovisual para poder hacel' pl'O
yecciones de diapositivas, una pizarra,
etc.

"hemos informatizado el sis
tema para introducir breves
reseñas de las obras, codifi
car los libros, clasificarlos
por autores, por temas y por
editoriales"

Está previsto que las actividades
empiecen dentro de un par de meses, la
idea es "colaborar con el
Ayuntamiento para ver si nos pueden
dejar algunos objetores que puedan
prestar aquí el servicio social sustitu
torio". Estas instalaciones estarán abier
tas por la tarde, pero "con un horario
flexible, pues se puede recurrir a las
oficinas bancarias donde se facilitaría
la entrada al usuario, Imes la cultura
no tiene puel'tas ni horas". Todos los
que estén interesados podrán acceder, no
exigiéndose ser cliente ni nada parecido,
ya que "el acceso no está limitado
anuestl'os clientes, intentaremos, en
cada momento, sensibilizar a la gente
para que valore realmente que nues
tro elemento diferenciador se encuen
tra precisamente en que nosotros
invertimos aquí, y que todo lo que
hacemos bien o mal es para
Benicadó".

L a playa de la Mar Xica es, hoy por
hoy, uno de los plincipales centros
nocturnos durante el verano, debido

a la buena acogida que tienen los bares
situados aHí, tanto entre los turistas como
entre los propios benicarlandos. Esta playa
de longitud considerable, tiene cada verano
numerosas visitas aún con sus característi
cas. Sin embargo, a pesar de ser muy fre
cuentada durante la época estival, posee
importantes carencias, como unas aceras
adecuadas para los peatones y, como no, la
falta de unas necesarias farolas que puedan
proporcionar luz suficiente a todos cuantos
transitan por la zona durante la noche. Es
indignante que la única luz a la que poda
mos optar sea la proporcionada por los
locales que allí se instalan.

es indignante que la única luz
a la que podamos optar sea la
proporcionada por los locales
que allí se instalan

Por ésto resulta francamente irrisorio el
pretender asemejamos en este aspecto a las
localidades vecinas, ya que sólo hace falta
mirar sus respectivos paseos marítimos
para damos cuenta de que es lo que, preci
samente, hace falta aquí. Quizás con estas
condiciones más de uno se decidiría a dar
un paseo por el lugar a pie, pero por el
momento, cuando el fresco se acerca los
únicos que visitan la zona se montan en su
coche y van concretamente allí para no ser
vistos.

y para finalizar, el otro principal pro
blema que sufi'e en esta calTetera son las
immdaciones que se producen en la época
de lluvias, cuando es imposible cruzar la
calle.

N012"NIJOMS

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

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



L' accés nord

Fugint deIs mals otors del
centre de la ciutat, aquest
mussol va anar a meravellar
se de la gran obra d' infras
tructura que el MOPTMA va
realitzar a l'accés nord a
B'enicartó, segurament per a
recOlnpensar-lo per les seues
aportacions al Tresor Públic,i
on, segons les veus de molts
ciutadans i ciutadanes, ha que
dat pales 1m cop més el gran
ingeni i sapiencia que els
arquitectes tenen al' hora de
projectar les obres pagades
amb diners de públics.

El mussol només acostar-se
a la rotonda d'entrada al
poble, que per celt hi té una
bOlla pedra per a descansar i
observa bé la N-340, ja va
adonar-se'n que aquella obra
no tenia ni peus ni cap. Així la

mateixa rotonda s' utili tza,
després de tres anys d' inaugu
rar-se, per a cultivar males
herbes i col.locar quatre
pedres recordatoris d'ml ban
dol de la passada Guerra
Civil.

Si seguim cap a Vinaros
ens trobem dos ponts, pero la
gent ha de seguir passant pel
ven, és a dir per la carretera
general amb elconseqüent
perill per a les-seues vide~.

Només passar el pont els pro
motors d'aquest vial de servei,

. . ..
COl11 no VlVlen 111 conelXlen
segurament les necessitats
deIs usuaris, vml projectar uns
vials de servei només per a
vehicles de quatre rodes per
amunt, així ni bicicletes ni
motos tenen un bon tro((
d'asfalt per on passar sense
peril1 de ser atropellats pels
seus germans més grans.

Tampoc els vianants esta
ven, pel que sembla, convidats
a passar per aquest tram de
carretera pública, així que

finalment adonant-se d'aquest
greu error, els responsables
polítics de l'obra van manar
tapm' una cuneta per a facilitm
la circulació de I~s persones a
peu, pero nOl11és la del bell
rrtig de la N340 i el vial dret.
Ara bé al mussol no li queda
molt cIar COl11 s'ho fan els
usuans per a creuar d'tm cos
tat a l'altre o com accedeixen
a ell sense posar en perill el
seu fisic, sobretot per a passar
a la part esq uerre j a que la
manera d'evitar la cuneta és a
través d'uns grans blocs de
formigó que no hi són ni a
nivel1, i que segons les esta
dístiques ja han provocat més
d'un accident fatal. Quan era
més logic fer un carril espe
cial per a vianants i vehicles
lt:nts (bicicletes, ciclomotors,
carros, tractors, ... ) tant a un
costat com al' al tre de la
N340, malgrat que aixo
haguera suposat fer un tercer
pont i un pas subterrani
davant el Parc 'de Bombers.

Pero el inussol ha quedat
bocabadat, per noi dir al.luci
nat, a l'observar l'escalextric
del Bananc de Sunac, sobre
tot en el seu tral11 d'incorpora
ció a la N340 cap a Vinaros,
ja que amb tant diners dedi
cats a aquesta infrastructura
no haguera estat gens mala
ment adquirir uns quants
terrenys l11és i fer un accés no
tant perillós per culpa del des
nivel!.

Ara bé on s'ha demostrat
que les coses mal fetes pels
éssers humans tenen futur en
aquest pI aneta és en l' accés
d'entrada al vial de servei cap
a Benicarló, on al' empresa
constructora se Ii va acabar
l' asfal t i va deixar el tro((
sense pohr, i després de tres
anys tots els vehicles que hi
entren per allí han de patir els
diferents nivells d'asfalt, pot
ser algú tenia accions en
empreses d'amortiguadors i
de tallers mec¡'mics.

El teu setmanari Sense afonies Subscriu-t 'hi
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Entrevista amb José Manuel Maura, president de la Penya Setril1

"Recuperarem aquella romeria que es feia des, de
Benicarló fins al' ermita de la Mare de Déu de la Salui"

"Traurem uns set-cents litres de vi negre i mil de blanc"

JOS'léi" M: SAN ARDON

Una tarda gairebé de
tardor, envoltats
d' ai gua, trons i

lIamps, ens trobem amb José
Manuel Maura, president de
la Penya Seoill, per tal de par
lar del present, del passat i
futur d'aquesta vital i activa
associació.

Comencem a parlar de la
verema que han fet aquest cap
de setmana, i ens diu que
"vam anal' a dues vinyes
que ja teníem contractades
pe!' fer el vi, una a Sant
Mateu i I'altra a La Jana, el
primer és negre bolicaire i el
de La Jana blanc macabeu,
de negre em van fer més o
menys mil dos-cents i{g., i de
blanc uns mil cinc-cents, i
d'ahí traurem uns set-cents
litres de vi negre i UDS mil
de blanco Vam participar de
la collita unes setanta perso
nes, ens ho vam passal' molt
bé i cap alla a les dotze vam
tornar al poble, i vam fer
una entr"ada tradicional,
amb un carro decorat carre
gat de ralm". De moment
encara tenen problemes per a
poder collir raún de la vinya
que ells van plantar, primer
perque no va brotar per falta
d'aigua, i enguany tot i que
han fet un reg per degoteig, la

pedra de fa unes setmanes va
destrossar els brots. Esperen,
si tot va bé, poder-ne collir
una xicoteta quantitat I'any
que ve. El vi no es comercia
litza, és únicamen t per als
SOC1S.

Parlem a continuació deis
projectes més immediats, i
Maura ens conta que "el pro
per dia 1 d'octubl"e, anem a
recuperar aquella romel'Ía
que es feia des de Benical"ló
fins a I'ermita de la Mare de
Déu de la Salut. Els "rosa
rieros" ja anaven en auto
bús, i ara anem a potenciar
la una mica més, anirem a
peu i amb carro i també
acompanyats amb música."

Després fem el repas de les
activitats de la resta de les
comissions, la de nonnalitza
ció lingüística, on "continua
ran les classes gracies al tre
ball desinteressat de José
Luis Guzmán, que és qui les
dóoa". Pel que fa a les publi
cacions, José Manuel ens
comenta que el llibre
"Refranys de 8enicarló" de
José Luis Guzmán, va tenir
molt bona acollida i que ja va
per la segona edició, "a més
continuem amb el butlletí
mensual i I'aouari que reco
pila totes les activitats de
l'any. Hi ha idea de fer algu-

na altra publicació més,
pero encal'a no es pot dir
res".

Davant 1'acllsació que de
vegades s'ha fet a la Penya
d'un cert masclisme perque
no s'hi admeten dones, el pre
sident ens diu que "aixo no és
real, els estatuts no dillen
que les dones no poden ser
socies de la Penya, el que
passa és que quan es va for
mar i els que s'han anat
adherint després han sigut
homes, pero res no impedeix
que les dones puguen ser
socies". A la Penya li interes
sen e1s socis actius, de manera
que per a ser-ne, cal estar un
any participant activament i
Ilavors l'assemblea de socis
decideix si pot ingressar com
a tal o no. També ens des
menteix Maura que la Penya
ha de tenir LUl número limitat
de socis.

Una alo'a de les comissions
és la de gastro-nomia, que es
reuneix totes les setmanes per
degustar els 'l~és diversos
plats típics "és molt impor
tant aquesta cpmissió per a
poder ter les coses que fem,
perque provoca que totes les
setmanes estiguéssem allí un
gl"3n n~m~bre de socis i
podem anal' perfilant els
pl"Ojectes i d'allí ja surt gent

suficient per a poder-los
realitzar".

En la comissió d'esports
destaca l'excursionisme.
Alguns socis que formen pmt
del Centre Excursionista de
Castelló organitzen itineraris
per diferents zones de la
comarca. També es f~Ul partits
de futbol. La Penya té també
una xicoteta biblioteca que va
creixent a poc a poc, un arxiu
documental en vídeo i foto
grafía de les activitats que fan.
Estan treballant així mateix
amb ['intent de fer un petit
museu etnografic i un inci
pient celler. Maura recorda la
festa que 1'any passat van fer
amb "The Spaniels" i expres
sa el desig de fer-ne una a1tTa
recuperant a alguna altra per
sona que cantara, jUlltament
amb l'históric grup benicar
lando. 1 així va desgranant
projecte , darr~ra projecte.

Quan SOltiJp al caner, men
tre 1'aigua continua caient
amb forya, pensem que la
Penya Setrill és tot un exem
pIe per a la resta de penyes
més joves del poble, si aques
tes combinaren la festa amb la
cultura, aquest poble tindria
un gran futuro

Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas
• Sandwichs
• Hamburguesas...

Pg. Marítim, sIn

(J unto a la pista deportiva), I
'Q' 473892 12580 Benicarl~

Bar restaurante

Berná
Dr. Ferran, 7 Passeig Marítim, 104

TeL y fax (9E?4) 46 19 18
12580 Eienicarló
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Les obres de dos artistes benicarlandos a Amposta

Miguel Pitarch i Francisco Rodrigo mostren
la seua obra en dues exposicions al Montsül

A,VN/J PUJO!'

F
ins el passat diumenge dia 17 han estat exposades a la Sala La Barraca del delta de
l'Ebre,les "pictoescultures" de Miguel Pitarch i Francisco Rodrigo, Amb aquest qualifi
catiu han intentat definir una nova temptati.va artística més enlla del convencional l1en

guatge piCtÓlici escultórico A cavall entre els recmsos bidimensionals i els tridimensionaJs:
composició, color, simbolisme i volum, ens pOlten per uns camins estetics on destaquen els
trets de dues personalitats ben diferenciades,

Francisco utilitza la tensió derivada de les forces exercides per diferents materials com són
el ferro, la pedra de pissarra, la peIJ, la tela, la corda i la fusta, en una insólita i al mateix temps
equilibrada combinació, Miguel, amb un "ready made" d'objectes quotidians ens ha presentat
unjoc de múltiples referents simbólics anibant evocar variades associacions obettes a la inter
pretació de l'espectador. El primer ens transporta a un món nou amb tecniques que provenen
d'un entorn simple i primitiu, el segon converteix l'habituaJ en extraordinario

Aquest divendres, 22 de setembre, inauguren a la veina ciutat d'Amposta, a la Sala de la
Caixa de Tarragona inauguren 1ma nova mostra, Singular col.1ectiva on es combinen d' al tres
sensibilitats: de la vinarossenca Cinta Barbera, amb escultures i ceramiques i de Glória
Rodríguez Sampedro amb quadres de marcada referencia precolombina, Francisco Rodrigo es
manté en la línía de l'actual camí creatiu mentre que Miguel Pitarch ens ofetta una serie de
pintmes a l' oh de caire Iíric i intimista ben diferents a les anteliors,
La presencia d' aquests joves i prometedors rntistes podria ser un motiu més per a perdre'ns de
nou per les ten'es del delta en una properajornada dominical.

Llibreria • Papereria • Copisteria

Fotocopies • Copies de planols • Enquadernacions
Ja estan a la venda els lIibres de text

Primaria - EGS - SUP'
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

Lamestra

Fa uns dies una dona no
valencirnla, de parla caste
llrnla em deia referint-se a

LA VEU: " No entiendo como
gente que son de aqui de
Benicarló no quieren leer la
revista porque está en valencia
no, cuando yo que soy de fuera,
aunque despacito, la voy leyendo

Aixó em va portar a la memó
ria una lectura d'aquest estiu, "
La mestra " de Víctor Gómez
Labrado, Aquesta novel.la és la
crónica d'un episodi de la u'rnlsi
ció a casa nostra, alló que s'ha
anomenat " La batalla de
Valencia" i que sovint encara
cueja ,

Va trobar en contra, els
pares, l'administració,
l'alcalde del poble, el
diari It Las Provicias
It •••fins que va tenir d'a
bandonar ¡'escola.

La mestra és Marifé Arroyo,
una xica nascuda a les terres del
Sud i que va vindre al País
Valencia quan hi va ser destinat
son pare com a tinent de la guar
dia civil. Quan Marifé va aprovrn'
les oposicions de magisteri, va
triar com a playa l'escola de
Barx, un xicotet poble prop de
Gandia, Marifé va aprendre la
!lengua deis seus alumnes, i va
intentrn' fer Lilla escala rnTelada aJ
medi, i es va trobar en contra, els
pares, I'administració, I'alcalde
del poble, el diari " Las Provicias
"",-fins que va tenir d'abandonar
I'escola,

Arran de tot aixó el tinent
Arroyo li va dir a la seua filIa
aquestes paraules que ens retra
ten com a poble: "Has aprendido
su lengua y has ensefíado a sus
hijos, y no te quieren, No lo
entiendo, Eso en nuesu'a tien'a no
pasaría,"

JaSEP M, SAN AI3DON.



Faig
(Fagus siLvatica)

MASCLANS

V
igorós i de gran alya
da, els arbres vell
poden arribar fins a

quaranta metres; capyada
ovada o cónica, tronc dret i
escorya llisa, de color gris
ciar. Fulles caduques, d'un
groc enrogit a la tardor; limbe
ovat, enter o poc dentat i amb
una renglera de pels llargs i
sedosos a tot el marge.

Vigorós i de gran
alyada, els arbres vell
poden arribar fins a
quaranta metres

Florida: abril i maig; fiucti
ficació: setembre. Exigeix un
clima de caracter oceanic,
d' am bient permanentment
humil.

Fa bosc principal
ment als Pirineus i té
ellímit meridional als
Ports de Beseit.

Fa bosc principalment als
Pirineus i té el límit meridio
nal als Ports de Beseil.

CARTES DE PROP

L'escriptura O la vida

Els ocell~ h.an tomat a bro.llar sobre l'arbreda frondosa del
pUJol d Ettersberg, al palsatge on Goethe passava e1s

. estius en una cabana senzilla i oxigenada. Fa molts anys
1 moltes pors, pero, l'ocellassa nerviosa havia emigrat espanta
da per 1'0lor del fumeral del fom crematori de Buchenwald.
Sota la catifa del sotabosc d'ara, hi ha les fosses comunes del
nazisme i de l'estalinisme, les regions crucials d'aquest segle
agomtzant on l'inÍllla va xopa del Mal absolut.

En una Hitera pobra, a l'interperie agonitzant del bloc 56
Mamice Halbwachs es rendeix a la mort que ho supura tot; Ul~
Jove deportat espanyol Ji ofereix tota la companyia possible en
aquesta desolació completa, Ji diu, xiuxiuejant, versos de
Baudelaire. El professor mig sOlmiu en una ganyota glayada:
ventablement és una oració funebre curiosa.

Tot aixó, Jorge SemprlUl ho passa pel sedas de la reflexió
filosófica i la creació literaria i en lliura un llibre magnífic
d' obligada lectura per a esperits sensibles: "La escritura o la
vida" (Tusquets, 1995).

Amb \'art precís d'una prosa sostinf,Tuda, a recer de venjan
ces i maniqueísmes, semprún basteix un decument colpidor, un
relat en1luemador i formidable de la seua expeliencia, del seua
travessar la mort del Mal absolut a Buchenwald. Una cronica
que ha hagut de passar per la supervivencia de l'oblit i retomar
asserenada, al cap de gairebé lTIig segle. Amb el fang d'un sen~
tit obert a la fi"aternitat, l'autor ha llegat una lliyó moral de pri
mer ordre, una clariana alliberadoira i recomanable de totes
totes.

Jl'7J.JOSEP iGUAL
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un setmanari

pera
una ciutat

sense afonies!

Una historia
massa previsible
FITXA TECNlCA: Un paseo por
las nubes. Director. Alfonso
Arau. lnterprets: Keanu
Reeves, Aitana Sánchez
Gijón, Anthony Quinn
Giancarlo Giannini.

Xic troba xica al passadís
d'un vagó de tren, la toma a
trobar a un autobús i final
ment la troba per tercera
vegada en un camí d'un bosc
i ella li diu que té un proble
ma, el xic s'ofereix per aju
dar-la, a partir d'ací el final
de la histoTia és facilment
previsible. Tot i aixo acostu
mats al recent cinema ame
rica, on predominen les
pel.lícules per a ments no
massa desenvolupades,
s' agraeix aquest tipus de
cmema

Alfonso Arau se sent
a gust enmig de les
coses de menjar i
beure"

Alfonso Arau se sent a gust
erunig de les coses de l~enjar
i beure, -recordem que la
seua anterior pel.lícula va ser
" Como agua para chocola
te"-, una vegada més ens
pOlta a la cuina de la casa, i
el vi és protagonista fona
mental de la historia. La foto
grafia de Emmanuel Lubezki
és realment espléndida, i hi
han algunes escenes d'una
gran bellesa com quan els dos
protagonistes es posen les
ales de papallona o l'incendi
de la vinya. La interpretació
és de gran altura, on sobresurt
Anthony Quirnl, i únicament
desentona Keanu Reeves, que
encara sembJa que esta inter
pretant el petit Buda, pel seu
encarcarament 1 falta
d' expressivital.

JaSE? M SAN ABDON
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Aquesta setmana el Club de Basquet Benicarló masculí

Amb el repte de millorar la temporada passada
La novetat de Juan Arán a la banqueta, novetat destacada

..,

Au:x GOZALBO BELTRAN

La temporada esta a punt d'ini
ciar-se per al C.B. Benicarló,
aquesta es presenta com un

repte per tal de millorar el joc i, sobre
tot, la c1asificació de la temporada pas
sada. En un primer c.op d'ull observem
novetats molt "emarcables, com la
¡nesencia de Juan Arán a la banqueta
i de quatt'e cares noves a I'equip.

Les baixes de l'equip s'han solventat
amb l'anibada de nous jugadors, la tor
nada d'algún jugador que ja va militar a
les files del CS. Benicarló i amb la
extraordinaria cantera del club. Per tal de

que el lector de La Veu de

Benicarló conega millor l'equip anem

a analitzar e1s jugadors, tal i com vam J-er
la setmana passada amb el femení, un per
un.

Observem novetats molt
remarcables, com la presen
cia de Juan Arán a la banque
ta i de quatre cares noves a
l'equip

Noves cares en la direcCÍó
Andrés, en el seu primer any a I'equip,

sera l' encarregat de portar el comanda
rnent de la nau, mostrant que ,a més de
diriguir, tam bé pot reali tzar algllns
llanc;aments que compensen l'atac del
CS. Benicarló. Un altre jugador nou,
Dani, sera l'encalTegat de compaginar les
funcions de base i escorta al' equip,
donant d'aquesta fonTIa moltes més pos-

Carlos Martínez passa a ser el
segón entrenador

sibilitats als entTenadors. Aquest noi 'que
aniba des d' Alacant destaca per [es seves

-anSleS cónfagioses ere guanyar 1 per la
seva facilitat en el llanc;ament exterior,
tot i que la seva defensa és molt bona,
pot tindre problemes a I'hora de defensar
ajugadors més alts en e1110c d'escorta.

Salva déu gaudir aquest any de més
minuts, alternant, a l'igual que Dani, les
posicions d' I i 2, mentre que Eloi
Bayani ,de tan soIs 17 anys, ha de confir
mar la seva progresió de bon joc, tot i
que per aixó necesite disposar de minuts
de joco

Les baixes de l'equip s'han
solventat amb l'arribada de
nous jugadors,

El "etorn de Javi Roca
La tornada a l'equip de Javi deu de ser

Principals noveíats

una de les principals novetats. Aquest
conegut de l'afició local torna al basquet
am b molta més experiencia i amb les
mateixes ganes de sempre. Per la seva
part cal recordar que Cristóbal tan soIs
podnl jugar fins a dos mesos, al haver-se
d'incorporar al sempre inoportú Servei
Militar, perdent el Benicarló a un extra
ordinari jugador i a una gran persona.

La resta continua igual; sent Fede el
jugador que actue pel cantó esquerre,
Javi Palazón ['especialista en les safates
inverosímils i Jaime Sorlí el comodi per
a les zones interiors i exteriors. Tots tTes,
peró, tenen que millorar en un aspecte, ja
que sembla clar que tot i els desastrosos
arbitratges no poden continuar les protes
tes de l'any anterior.

Els jugadors que s'hauran de
medir amb les torres deIs
equips de tot el País Valencia
són els mateixos de l' any
passat.

Els senyors de la zona
EIs jugadors que s'haman de medir

amb les torres deis equips de tot el País
Valencia són els mateixos de 1'any pas
saL. Manolo sera un any més, per que no
ciir-ho, la mare de tots els altres, tirant de
l' equip en els moments dificils, ajudant
als companys i escridac;ant a tot el qui no
defense al maxim. Luís David, després
de la seva gran aportació l'any anterior,
ha de intentar superar-se en aquesta edi
ció, mentre que Jorge Lara vol donar-li al

Oani
Jugador provinent

d' Alacant amb un b'Tan llanc;a
ment i amb moltes ganes de
realitzar una gran temporada,
cosa que donada la seva quali
tat sembla molt esperanc;ador.
Pot actuar com a base o escor
tao

Andrés
Base amb moltes posibilitats
ofensives que deu miliorar en
regularetat i, sobretot, en
capacitat per a fer-se respectar
per l' equip com a base.

Javi Roca
Aquest aler torna a I'equip
amb el llanc;ament exterior les
seves ganes com a carta de
presentació. Pot ser molt útil
eu la defensa.

E10i Bayarl'Í
Tot el futm en les seves manso
Aquest jove ha de ter-se amb
el temps amb un Uoc en
1'equip, donada la seva gran
tecnica i la seva intensitat de
joco .fuga de base i els recoma
no que no el perguen de vista.
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El C.B. Mobel Record Benicarló s'emporta el
"1 Tomeig Ciutat de Castelló" el passat cap de setmana

Segonya, un deis nous fitxatges del es
Benicarló.

ALEXGOZALBO BELTRAN

L
'equ¡p benicarlando era
el que tenia més cate
goria de tot el Tomeig

i ayo es va notar en el joc
exhibit el passat cap de setma
na. Les j ugaelores de José
Moreno van realitzar un joc
que, tot i basar-se en decisions
indivieluals, ens va pareixer
molt efectiu. El fet de que
encara estiguem en la pretem
porada provoca que les juga
dores no es mostraren tant
conjuntades com en la passa
da campanya i que en la
defensa es pogueren observar
algunes impresicions, cosa
normal en aquesta epoca de
rany.

La primera semifinal va
enfrontar al Benicarló envers
el Paterna, equip on juga
Merche provisionalment.
L'encontre va ser molt dispu
tat ¡ el marcador no es va
decantar cap a les nostres
jugadores tins al fInal del par
tit, guanyant per dos punts.
L'a1tra semifinal va enfrontar
al Castelló envers l' Athenea
de Madrid, imposant-se les
segones en un partit en el que
les jugadores de Castelló es
van mostrar molt nervioses.
El diwnenge, Ull cop disputat

el partit de tercer i quart 1I0c
que va guanyar el Paterna,
11101ts aficionats de l'equip
que havien viatjat per a gaudir
ele l' espectacle, un cop més,
es disposaven a disfrutar del
bon joc de I'equip del Baix
MaestTat.

La segona part, gra
cies al' extraordinaria
rotació de jugadores
real itzada per J.
Moreno, cosa mai
vista en aquest equip,
el Benicarló va arrot
llar al conjunt de la
capital espanyola.

El partit, a causa de
l' encert des de la Iínea de 3
punts de les jugadores maelri
lenyes, es mantenia igualat,
pero a partir del minut 10 el
C.B. Mobel Record Benicarló
es va fer amb el comandament
ele l'encontre. La segona paJ1,
gTacies a l'extraordinaria rota
ció de jugadores realitzada per
J. Moreno, cosa mai vista en
aquest equip, el Benicarló va
aJTotllar al conjUllt de la capi
tal espanyola. Fins i tot juga-

dores com Begoña, Raquel o
Celia van disposar de molts
minuts de joc, sense que
I'aventatge baixara. Al final
els prop de 30 punts de

diferencia mostraren la gran
qualitat de l'equip benicarlan
do, el qual encara espera tro
var algl:m refory sorpresa més.

~
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El C.B. Benicarló encara esta molt lluny del seu
millor momeot de forma
Els j ugadors d'Arán van mostrar el seu pitjor joc a Alcora

ALEXGOZALBO BELTRAN
Fitxa tecnica
Jornada: Amistós
Equil?s:,L' Alcora B.C-CB. Benicarló
ReSultat: 85-52
Anbtadors:
L'Alcora Re. : GaJindo (9 punts), Pana (lOp), Ripol1 (4p), Pérez (8p), Grau (6p), Tena
(20p), Beltrall (8p), Ibañez (l6p) i Rubert (4p).
c.E. Benicarló : Manolo (6 punts), Javi Roca (-), Andrés (4p), Dani (4p), Eloi (lp), Jorge
(l5p), Luís David (8p), Javi Palazón (2p) i Fede (l2p)

El C.B. Benicarló va demostrar que no es trova ,ni molt menys, en el seu millor
moment de forma al partit que el passat dissabte va disputar a Alcora, envers l'equip

- de 2a Divisió Nacional. Els jugadors que aquest any entrena Juan Arán, ajudat per
Carlos Martínez, van mostrar que les noves idees encara no estan gens cIares i que la condi-

\ió física no és la idonea. El resultat final (85-52) mostra ben a les ciares allo que va passar al
partit.

Tot i que el C.B. Benicarló va iniciar el pattit manant en el marcador, la igualtat tansols es
va mantindre fins al minut la. A partir d'aquest instant el joc oferit es va ensonar i el partit
es va convertir en un absurd coneCatTers que sempre finalitzava amb una safata facil per a
l'equip d'Alcora, que per cert tatnpoc va mostrar, al contrarj d'alIo que puga pareixer, un
gran joc Aquesta va ser la tonica dominatlÍ fms al xiulet final de un partit que no va tindre
massa historia. Destacar que van debutar a l'equip els nous jugadors Andrés i Daci, els dos
com a titulars, i Eloi BaYalTi, aquest amb molts pocs segons, tot i la diferencia en el marca
dor. Mentre que per la seva palt Javi Roca es va tomar a POSal- la camiseta després d'alguns
anys sense fer-ho.

El resultat, pero, no té massa importancia, ja que tallsols es tracta d'tUl partit de pretempo
rada i encara queden un parell de semanes per a pulir els logics problemes d'adaptació als
HOUS sistemes. El dissabte 23 el CB. Benical-ló debutara a casa en partit atnistós enfront el
Sogorb (18:00 hores), mentre que el diumengue es medira un aItre cop al'Alcora (11:00
hores).

Per al 9 d'Octubre
Diada del País Valencia

et regalarem una auca de la historia de la !lengua a
tot color editada per

l'Associació Cultural Alambor ¡la Fundació
Ausias March

Reserva el teu exemplar de

~V~kE~
el divendres dia 6 d'octubre

Serra d'Irta
CENTllli' EXCURSiONiSTA XJlWCA

D'entre les muntanyes
que podem trobar a la
nostra comarca destaca

rem, tant per la seua bellesa
com per la seua proximitat, el
massís muntanyós més oriental
del Sistema lberic, la Serra
d'Irta.

D'entre les nuntanyes
que podem trobar a la
nostra comarca desta
carem, tant per la seua
bellesa com per la seua
proximitat, el massís
muntanyós més orien
tal del Sistema Iberic,
la Serra d'Irta.

Es troba enmarcat per les
següents poblacions: al nord
oest, limita amb la mar; per
Peníscola en la zona central, i
totalment al sud, Torreblanca,
quedant tot el costat est limitat
per la Mar Mediterrania i
Alcossebre. En la zona nord-est
de la Serra i prop de Peníscola,
es drecen els prornontoris de les
Talais i el Puig Mar. En la cade
na central s 'ha de destacar, de
nord a sud, en primer lloc el
Mont la Bora de 422 m, l' Alt de
la Moleta de 467 m, el Coll deIs
Pitxells de 524 m i el cim més
alt, Campanilles de 572 m.

En properes setmanes,
us proposarem rutes
molt interessant per
coneixer més de prop
aquest paratge.

Ara ja tenim situat un deIs
massisos que ens envolten, en
properes setmanes, us proposa
rem rutes molt interessant per
coneixer més de prop aquest
paratge

zd
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MOT ENCREUAT Núm. 5 • per Francesc Anyó AGENDA CULTURAL

LES SOLUCIONS DE L' ANTERlOR:

HORITZONTALS: 1. Geganta. Est. 2. Ale. Autocar. 3. Tinent.
Bona. 4. Emir. stelaM. 5. Riu. Aielo. A. 6. Antic. Rigor. 7.
Asc1a. Xica. 8. At. Taca. Cus. 9. Cosiré.Tap. lO. Er. Oiria. En.
11. Ric. ranotnE.

VERTICALS: 1. Gatera. Acer. 2. Eliminatori. 3. Genluts. S. C.
4. A. Er. Ictio.5. Nan. Aclarir. 6. Tutsi. Acera. 7. At. Ter. A. In.
8. Obelix. Tao. 9. Ecológica. T. 10. Sana. Ocupen. 11.
Tramaras. Ne.

BICICLETA
DEMUNTANYA
.lDissabte 23 i diwnenge 24
de setembre
LLOC: Benicarló - Casetes
Velles
Últim dia per apuntar-se
dimecres 13. Organitza:
Centre Excursionista Xiruca.
Casal Municipal. Benicarló.

Feu arribar les vostre convo
calories a I 'Agenda Cultural

CURSOS
.1 Curs d'Aromaterapia
Del 27 al 29 d'octubre. Preu
del taller: 25.000 pessetes
Dw-ació: 20 hores. Inscripció
fins al 15 d'octubre al telefon
971. 765100 de 8 a 10 de la
nit
L'alumne rebra tot el mate

rial necessari per confeccionar
tots els preparats, que després
passaran a disposició del
al umlles. Es lliurara diploma
d'assistencia.

.1 Curs d' Ajudant de cuina

dins els Cursos de Formació
amb Practiques a les empreses
Dirigit ajoves de 16 a 21 anys
DURADA DEL CURS: setembre a
juny (grups de 15 persones)
INFORMACIO 1 INSCRIPCIONS:

Centre Social "La Farola", al
CI Port, 37, o a l'Oficina
d'lnformació Juvenil,
Biblioteca municipal.
Matrícula gratuita.

.1 Dissabte 30 de setembre i
dillTIlenge 1 d'octubre
LLOC: Font Fenera (Fredes)
Últim dia per apuntar-se,
dimecres 27. Organitza: Grup
Excursionista Xiruca. Casal
Municipal

SENDERlSME
.lDe23 al 29 de setembre

LLOC: GR7 Penyagolosa 
Fredes
Últim dis per apuntar-se,
dimecres dia 20 .

ESCALADA

Bases:
Podran optar a aquest preml
obres de tema erótic, original s
i inedites, escrites en la nostra
Ilengua, amb una extensió
minima de 50 fulls DIN A4
mecanografriats a dos espais,
per una sola cara i per quintu
plicati caldra fer constar a la
coberta, a més del titol corres
ponent, el nom de l' autor i la
sella adreya i teleíon.
L' import del premi és de
500.000 pessetes. El jw-at sera
compost per Josep Ballester,
Rosa Solbes, Josep M"
Moneres, Rafael A. Llin i el
President de la Mancomunitat
de Municipis de la Val!
d'Albaida. El llibre guardonat
sera publicat per Edicions
Bromera. El termini de pre
sentació d' originals es tancara
el dia 14 d'octubre de 1995.
Les obres s'hallran de remetl'e
a la Mancomunitat de
Municipis de La Vall
d' Albaida. CI St. Francesc, 8 ,
3er., 6". -46870- Ontinyent.

P."emi de narrativa erótica
La Vall d'Albaida

EXPOSICIONS
.lExposició de pintura i escul
tura de Cinta Barbera, Miguel
Pitarch, Francisco Rodrigo i
Glória Rodríguez.
Del 22 de setembre al' 1
d'octubre de 1995. De 19 h a
21 h

MUSICA

XI Cicle de Concerts de
Música Classica al Castell de
PeníscoJa
.1 Dissabte 23, a les 20'30 h
Quartet d'Engelberg amb
"Una nit a Engelberg" (pro
grama
recreatiu)
Banda de Música Ciutat de
Benicarló
.lDiumenge 24 de setembre
Concelt a Catanoja (L 'Horta)

1 O ] 198765432
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1 O
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HORITZONTALS:
1. Escola de Plató. Arbre de la familia de les ulmacies. 2.
Societat que, tot i el seu nom, si que és d'algú. Rebuda. 3.
Fonnació veo-etal constitui"da per mates i arbusts. Napia. 4.
Volants de le~ bicic1etes. S. 5. A I'inrevés, consistent. Objecte
fet per a una feina determinada. 6. Manoll. G. La de llapi,s és de
grafit. 7. O. Amb sabor picant. Faya ús d'llna cosa.. 8. Es com
tot, mira-te'l ni massa ni poco Saquets de sona utlhtzats per a
fer punteria des deis globus aerostatÍcs. 9. Manifestar respecte I

submissió. Vall pirinenca. 10. Composició lírica. Fonna prefi
xada que significa "un". Cinc-cents romans a un quadret i un a
I'altre (sera I'emperador). 11. Salvatge, esquerpa. Onomatopela
per a representar el soroll sec que fa una borsa de valors quan
es trenca.
VERTICALS:
l. El de guia és un nus. Corda molt gruixuda una mica incómo
da per a aprendre a fer el de guia. r. 2. Passa llarga. ReflexlOns
d'onessonores. 3. A. Cabra embolada. 4. N'hi ha de palmera I

de mar. Anomenar algú com a digne d'atenció. 5. Peltanyent a
I'ecologia. D. 6. Blans, tous. D. L'entrepa de les orelludes i
deis orelluts. 7. El Carallot, per exemple. No gens bé. N. 8.
Contracció mafiosa. Esta el de la selva, el negre, el deIs duros ...
No ec1esÍélstíc. 9. Donar a entendre alguna cosa només sugge
rint-Ia. R. 10. La lO vertical la comenyarem tan poetícament
com la 10 horitzontal, ni més ni menys. Colp de nas. 11. De
forestal no n'hi ha massa. Racial.

- -



Ni CREIX NI MEIX·

D'ametla

D
es del dia en que el sol bíblic va fer florir la santa

. vara d' Aaron, Un sant varó d'altra banda, que quan
a1Tiben ceIts dies de setembre m'aflora a la conscien

cia una inevitable associació d' idees. Amb els esclats deIs
magnífics focs d'artifici 30mb que ens obsequia Peníscola
sento els espetecs de les canyes contra els cimals pesants
d'ametles. De manerá indissoluble conviuen en la meua reti
ná el caste!l de Hum que toma la nit en dia i el sol enlluema
dor de J'endema que, aganat a la Val'a, intento mantenir sem
pre a I'esquella. 1 penso que deuen ser pocs els vei'ns immu
nes a aquestes allucinacions torbadores perque pocs són els
que, bé com a patlimoni heretat bé com a benefici de la fami
lia política, no han d'ocupar alglill cap de setmana a final s
d'estiu a1Jeujant lms arbres tan agrai'ts com els ametIers.

-I\!Iés valdría no collir-les perque al preu
que van no podras pagar ní la gasolina per a
arribar-hi.

- Tots els anys igual, pero si no hi ha ni quatre ame-
tIeso

-Més valdria no collir-les perque al preu que van no
podras pagar ni la gasolina per a anibar-hi.

-Jo enguany tinc faena a Valencia.
-Una guerra hauríeu de passar i sabríeu el que és,

massa fmts I

-Bé... pero a les 12 que avui és dissabte.

1 després ve Tots Sants i encara algú n'haura reservat
unes almostes per a amorosir-les mnb el sucre, I'ou i la pell
de la llima i encetar una cillida conversa al llevant de taula
entre panellet i panellet, el punt del cítric i I'aroma del cate.
A Nadal solem acompanyar de massapa i garapinyades
l'intens debat sobre el dia més escaient per a plegar les olives
i la decisió normalment és consensuada: a l'endema que algú
haura baixat de Morella dues dotzenes de tlaons acabats de
fer. Dones, anem-hi. 1aniben l'abI;1 i els pastissets d'a1netla,
Llna sofisticació més propia de pastisseria que no de casa, i
els confits de COl' secret i les ametles encastades com a dia
mants sobre l'or d' una figa seca...

En aquesta precisa conjllntura si detecteu que una
pressió al dors de la l1engua us ofega mentre el blanc deIs ulls
s'ha tomat d'un viu lluent i una confusa efervescencia us
puja vaporitzada fins al cervell, no hi cap dubte, acabeu
d'incórrer en el pecat capital de la gola. No són xances: ni la
vara d' Aaron ha pogut estalviar el noble fruit de l'ametler
d'mnagar ocasió de concupiscencia. 1 la cosa, de fet, resulta
mortal de necessitat tal com ho exposa per raons i autoritats
Francesc Eiximerris, el nostre frallcisca més eminent: cal' per
pecal de gola és nostre Senyor Déu /11011 deshonrat ( ..) Com,

~ .

doncs, lo golós am la gola sobre loles coses, segueix-se que
la gola és son déu, e per consegüenl lo golós és idolatra, la
qual cosa és un deis majan; pecals del món (TeN; del Crestiá,
CCCI).

Pero si, enduts pel dimoni i contuma<;os en el detenni
ni, voleu comprovar en experiment la naturalesa de la gola
que blasmava el qui fou teoleg de reis i valencians i bisbe de
Perpinya podem posar mans a l'arqueologia gastronomica. El
tema consisteix a reproduir fidelment la recepta que fou
causa de la condemnació de molts frares i prelats: la brinesta
da, segons la descriu mestre Robert al Libre del Coch (1520):
heyes arros e fes-ne farina i pasa-la per un cedás, y aprés
prcn lel de O1Jelles o de cabres, e si no 'n lens, hages lel de
amellles, e deslempra lafarina del arros en diles amellles o
let de cabres, de manera que sia ben clar, y aprés mel-ho en
la olla perque bulla, y met aquesles coses que 'f diré en la
olla: sucre y dOfils mundals e pinyons y avellanes enlegres...
y mel-hi de loles salses .fines en la olla y mena losfemps ab
una menadora de júst.

eren el poble elegit per ensenyar poiidesa i
maneres de taula a altres nacions del món

No va tal"dar més que cinc anys a apareixer la versió
castellana del nostre llibre de cuina i, així dones, es confinna
va la tesi de mestre Eiximenis: els que parlaven com el! eren
el poble elegit per ensenyar polidesa i maneres de taula a
altres nacions del món. Aixo sí, és molt possible que aquesta
versió, enllepolida 30mb canela sobre las escudillas e granos
de granadas agras, haja tingut entre els religiosos castellano
parlants l'abast d'una pandemia i se n'hagen condemnat a
milers. Són els defectes d'una !lengua majoritaria.

.lOAN GREGORl AWIOL
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