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Joan Brusca elegit nou president comarcal de la Unió
de L1auradors

"Benicarló ha quedat
fora de les ajudes per
la sequera i la pedra"

Entrevista amb Joan Brusca

Mundo valora
els cent dies

del nou govern
municipal

La Universitat
Popular presenta

els cursos
1995/96

Setanta-set obres
opten al VIII Premi
de Cantes Alambor

El CD Benicarló no va tindre rival davant el CD Castelló

I El diumenge dia 1 d' octubre a les 12 migdia arriba per mar la flama
I del Correllengua. Sera rebuda al Port de Benicarló i acompanyada fins
I al passeig Ferreres Bretó on es fara festa.
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Editorial

El camp a Benicarló

E Is problemes de l'agricultura durant els últims anys han pro
vocat la fugida, a contra COl', de molts llauradors joves cap a
altres activitats productives. Iniciatives com la Unió de

Llauradors i Ramaders, que a poc a poc van aportant idees alterna
tivcs per a resoldre els reptes que té plantejats el llaurador benicar
lando, fa que es puga mirar un deIs sectors que suposa un pilar
economic per a la nostra ciutat amb optimisme.

El camp és una indústria de primera magnitud que cal abordar des
de diverses perspectives: optimització de la productivitat, planifica
ció de les collites, control de plagues, noves tecniques de cultiu,
comercialització, etc. Realment cal una bona preparació i una encer
tada ajuda per part de les adrninistracions. 1 la Unió ho pot afavorir.

Que esta passant?

Al mes de juliol, si no recorde ma.lame.nt, vaig Jlegir al diari que un jove valencia
fou agredit per 1m bibliotecari per parlar-li en valencia. A meitat setembre un
jove vinarossenc va estar detingut en engm·-se a les exigencies de la Guardia

Civil de parlm· en espanyol. Aquestes noticies aparegueren al Levante i al Mediterraneo
respectivmnent. Que esta passant?

Fem una breu i interessant classe de rn-et. L'mticle 7 del nostre infrautilitzat i poc valo
rat Estatut d'Autonomia en el seu primer apartat que "ningú no podrit ser discriminat per
raó de la seua Ilengua". La lJei 4/1983 de 23 de novembre en el seu article 2 i següents
diu que "el valenciá és la lIengua propia de la Comunitat Valenciana i tots tenen dret a
coneixer-Io i usar-lo (. .. ) sense que es puga derivar de l'exercici del dret a expressar-se
en valencia qllalscvol fOllTIa de disctinunació o exigencia de traducció".

El que ha ocolTegut en aquestos dies dubto molt que passés durmlt els anys més durs
del frmlquisme més feixista i no entenc perque els molesta tant als nostres "veüls" cas
tellans que Ilosaltres els valencians que ens expressem en valencia. Posem-nos ara en la
situació inversa, la d'un castellano-parlant que és agredit per expressar-se en castella.
M'imagino les portades i els [,,'Tans titolars de diaris com Las Provincias o ABC, pero
com en el nostre cas la lIengua que moleste, l'agredida i menyspreada és la minoritza
da, non passa res, i com molt apareixera, si apareix, en I'apaliau de breus.

EL Tia CANYA.

,¡'¡¡./ BLOC JA~JME ¡
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El Correllengua amb la seua flama arribara per mar el diumen
ge dia 1 d'octubre a les 12 del mig dia

EL BLOC JAUME r DE BENICARLÓ

El COlTellengua alTibara al port de Benicm-ló, des
d'Eivissa, el diumenge al migdia, a les l2h, i s'a
companyara fins al Passeig fetTeres Bretó, on

s'ha previst una festa per a tots els assistents. El
Correllengua és lUla iniciativa del Bloc Jawl1e r, que
comprén quatre colwnnes que reCOlTerml tot el País
Valencia i que la Diada del 9 d'Ochtbre conf1uiran, totes
quatre, a la ciutat de Valencia, El seu objectiu és mani
festm- el reconeixement del poble valencia per la propia
!lengua.

Imprimeix
Gn3vol

PI. Constitució, 5

La Redacció respecta la lIibertat
d'expressió. La responsabilitat de
les opinions és de qui signa I'escrit.
La redacció es reserva el dret d'a
curc,;ar els textos que sobrepassen
les 20 línies, per motius d'espai. Els
articles hauran d'anar signats amb
nomo adre9a i núm. de DNI, encara
que podran aparéixer amb pseud6
nim.
El termini per presentar setmanal
ment les col·laboracions acabara

dimarts. k. V4- k g~, surt
cada divendres.
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Entrevista amb loan Brusca, president de la Unió de Llauradors

"Sentim indignació per l'exclusió de Benicarló del
Pla d'Ajudes per a la pedra i la sequera"

CRIS'I'INA G'UIClr¡ GRAt'

Joan Brusca ha estat nome
nat President Comarcal de
la Unió de Llauradors en

el IV Congrés de l'Alt i Baix
Maestrat, que es va celebrar el
passat dimenge a Benicarló.
Tots sabem que és un home de
camp, preocupat pel seu
entorn i obert a les propostes
deis seus companys 11 aura
dorso El camp és el seu mitja
de vida i com a tal és conscient
de la seua problematica.

La Veu.- En quin sentit es mou
el lema utilitzat en aquest IV
Congrés, "Pel futur del món
rural"?
Joan Brusca.- Oonats els can
vis tant a nivell europeu com
mundial en temes agrícoles,
tant en materia de la renova
da Política Agral'ia
Comunitaria, com els acords
del GATT, com els acol'ds
bilaterals amb palsos del
nord d' África, considerem
que estan tenint una influen
cia negativa en moltes
empreses familiars agraries,
i que comporten la diversifi
cació de les activitats, o la

propia desaparició. Pensem
que s'ha de pressionar
l'Administració per que la
desitjada renovació siga el
més favorable possible als
interessos deIs lIaul'adors.

Ens agradaria que hi
hagués un tecnic agrí
cola dins l'Oficina
Municipal Agraria

LV- Quina és la valoració d'a
quest Congrés?
1.B.- La valoració és molt
positiva, sobretot pel que fa
a la participació. La gent ha
respost. La Unió de
L1aul'3dors esta creixent en

zones on 6ns ara tenia una
representació mel'ament sig
nificativa, com és el cas de
Benicarló, que esta aportant
molta gent jove amb moltes
ganes de treballal'.
L.V- Arriben les ajudes de
l'Administració?
.T.B.- Tenim encara un tema
pendent amb l'Administra
ció, que falte matissar. 1 és
que Benicarló ha estat exclo
sa del pla d'ajudes correspo
nents a les pedregades caigu
des I'abril passat i a la
sequera que pateix el campo
Estem indignats, i no ente
nem el pel'qué, ja que pen
sem que la pedra que va
caure va causar un mal con
siderable, 6ns tot

l'Administració va enviar el
Delegat Territorial, Paco
Quintana per revisal' el tema
sobre el terreny, De la matei
xa manera en el tema de la
sequera, tenint en compte
que el decret de Madrid
inclou el Baix Maestrat en la
seua totalitat.
LV- Que pense que fa falta al
camp benicarlando?
J.B.- La Unió de Llauradors
ja esta pl'Opossant, des de fa
uns nou anys la ubicació
d'un laboratori a Benicadó.
Aquesta és una proposta
recoll;ada per Ma Teresa
Traver dins l'Ajuntament.
Apart cl'eiem convenient la
creació d'un altre centre
d'experimentació on es faci
arribar la infOl'mació alllau
l'adors, ja que actualment hi
ha una mancan~a en aquest
aspecte. De la mateixa mane
I'a ens agradaria que hi
hagués un tecnic agrícola
dins I'Oficina Municipal
Agraria, que faigués, entre
al tres coses, un seguiment de
les plagues, alhora que infor
mara sobre els difel'ents
tractaments generalitzats.

Benicarló va acollir el IV Congrés Comarcal de la Unió de Llauradors
RED!lCCIÓ

Amb el lema "Pel futur del món
rural", la Unió de Llauradors
COAG va celebrar el passat diu

menge el IV Congrés Comarcal del sindi
cat a Benicarló, Prop de cent delegats de
les comarques de l'AIt i Baix Maestrat
van aplegar-se per discutir les ponencies
del Congrés i per escollir la nova Junta
Executiva que dirigira la Unió durant els
propers tres anys. Joan Brusca, fins ara
Secretari d'Organització de la Unió i
President a Benicarló, ha estat escollit
President Comarcal. A Brusca I'acom
panyaren en la Junta Directiva Ramón
Mampel, de Traiguera; Paco Castel1, de

Canet Lo Roig; José Mateu, de Sant
Mateu; Benjamín Caballer de Rosell;
Emique Simó de La Jana i Rosa Ma Lluch
de Benicarló, la primera dona dins els
Consell Executiu de la Unió.

Al congrés es van discutir les ponen
cies a debat al proper Congrés de la Unió
de Llauradors a nivell comunitari que es
celebrara a Valencia el proper 22 d'octu
bre. A les ponencies sobre l'organització i
l' estrategia sindical, cal afegir-ne dos més
sobre el sector de I'oli d'oliva i les horta
Iises.

La celebració del Congrés va reunir
una bona representació deIs polítics de la
comarca. La Regidora d' Agricultura, Ma

Teresa Traver i l'alcalde Jaime Mundo
van acompanyar els membres de la Unió.
Pero cal destacar, sens dubte, la presencia
del diputats autonomics Luis Tena, del
Partit Popular, i Avel.lí Roca, del Partit
Socialista, ambdós membres de la
Comissió d' Agricultura de les Corts
Valencianes. Roca va defensal' "la pro
fessionalització deIs lIauradors", men
tre Tena assegurava que "els lIauradors
rebl'Íen d'un vegada per totes les aju
des promeses". La cloenda del IV
Congrés la va pOSal' Miquel Vilalta,
Secretari General de la Unió de
LLauradors a la COlmmitat Valenciana.
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Jaime M~ndo valora els cent dies de la seua segona legislatura

"Les regidories de l'Escola Taller i Medi'Ambient
seran per' a la UPV"

OusnVA GARCJA GRAU.'E'1passat dimarts es van complir els
primers cent dies de la segona
legislatura del PaItit Popular dins

el govern municipal de Benicarló.
L'alcalde, Jaime Mundo ens ha fet una
valoració sobre aquells temes ja
comenyats i sobre els que aviat veman la
¡hun, Mundo comenya dient que "hi ha
una continuitat pel que fa a I'equip de
govern existent, ja que no és el mateix
entrar de nou que portar quatre anys
dins el Consistorio Ara hem d'establir'
la composició de I'organigrama de fun
cionament de l'Ajuntament, les dife
rents delegacions -que s'han de discutir
3mb els altres grups-, i la creació deis
difel'ents organismes autónoms, per
aconseguir el desitjat consens entre
totes les forces polítiques".

Hem d'establir la composició
de l' organigrama de funcio
nament de l' Ajuntament i
otorgar les diferents delega
cionsals altres grups polítics

Del controvertit tema de les delega
cions, I'alcalde ens explica que "s'ha
arribat a un acord amb Unitat del
poble Valencia (UPV) en el tema de
I'Escola-Taller i Medi Ambient", La
RegidoJÍa de I'Escola-Taller seria l'enca-

q5
RESTAURANTE

Q~g9

Jaime Mundo compleix la seua
segona legislatura
rregada del funcionament deIs cursos i de
la direcció de les obres d'acondiciona
ment de I'edifici del convent de Sant
Francesc, apart deis diferents usos que se'
Ji poden donar al citat centre,

El fet de disfrutar d'institu
cions del mateix signe poIític
és un aventatge cara que la
relació és més fluida i directa

Quan es toca el tema deis Pressupostos
del proper any, MWldo matitza que "s'ha
donat relleu a arees com urbanisme, on
continuem treballant en alguns projec
tes importants per a la ciutat, com és el

cdl
~nmlIDfiffifiCDIi,"l

IP@[f'~fiIDmIDIi,"l

©ü'flli."lamf]G)¡;:J

.1 ' -------lI Angel Gilabert Rodríguez ,

Corts Valencianas, 15 baJOS
Teléfono y Fax 964 I 47 11 67 12600 BENICARL.Ó (Castollón),.

tema de la peatonalització de la zona
centre, les adjudicacions de les obr'es
del Passeig Marítim, apart de la con
tractació d'un tecnic d'administr'ació
general per ajudar i assesorar-nos, que
s'ha d'aprobar en el pie d'aqllesta set
mana. També la possada en fllnciona
ment del polígon industrial, que es
troba ara en la fase d'expropiació, i
pensem que el seu Pla de treball, que ja
s'ha aprobat, podra comeUl;ar a treba
llar a principis de I'any que vé". El fet
que tant la Diputació Provincial com la
Generalitat Valenciana estiguen en mans
del populars, Mundo I'analitza des d'un
punt de vista pnktic, al,legant que
"indllbtablement aqllest fet de disfru
tar d'institucions del mateix signe polí
tic es un aventatge cara que la r'elació
és Olés fluida i directa, podent-se acon
seguir moltes més coses. lfem de tenir
també en compte el fet que Francisco
Moliner és diputat provincial i exerceix
d'interlocutor amb tots cls estaments
de la Generalitat, on des del primer dia
esta treballant en temes que ens preo
cupen directament, com és el cas del
polígon industrial i el dipósit d'aigües".
El passat di11uns va haver una reunió per
paI-Iar del tema de l'abocador mancomu
nat, que encara resta a 1'aire. El nostre
alcalde no va poder assistir-hi,m pero
"avui mateix m'he de possar en contac
te amb el president de la Diputació per'
parlar-ne".

L~.V~
un setmanari

per a una ciutat
<:¡

MENDEZ NUÑEZ, 85

TELEFONOS 470075 - 47 50 38

12580'BENICARlO
(CASTELLON)

}-\ ut u 'E'cJ U!.l r el U

e/Cervera, 32 tel. 48 10 13 Peñíscola
Mecánica • Electricidad • Ruedas
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Foto denúncia

Poders extrasensorials

Ferros rove.l1ats per les incidencies climatológi,ques, un mur.,
erosIOnat I una barca en un estat lamentable formen pmt d un
deIs paisatges marítims de la nostra ciutat. L'única cosa que

denota civilització és el cartell, una mica il.lús, que prohibeix l'en
trada de gossos en la ¿platja? així com tirar papers al terra. Com si
ho hi hagueren proll trastos.

ni amagar és que enguany les festes han
estat molt fluixes, i si creus que no és d'a
questa manera és que no palpes els senti
ments i sensacions del caner, per tant será
qüestió que utilitzes el teu do telepatic.

1per a la teua informació vull recordar
te que els meus punts de vista sobre les
festes estaa fonamentats en la vinculació
en aquestes festes des de que l'any 76 i
77, on ja vaig formar pmt de la Comissió
de Festes; posteriorment he participat en
moltes activitats de festes: grup
Renaixenya; també com recordava el Sr.
Paco Marzal durant els farolets de meló
de moro, la gent d' Alambor van ser els
que van trame els Cabuts de Vinarós al
comenc;;mnent deis 80; posterionnent hem
pmticipat amb el Torneig de Badminton i
la Fira Alternativa; tmnbé vaig tornar a
fonnar part de la comissió de festes els
anys 89-90, i finalment durant quatre anys
he estat dins I'ajtmtament, aixó hem fa
rindre lm celt bagatge cultural per a poder
opinar sobre el progrmna d'activitats de
les festes majors de Benicarló del 95 i del
funcionmnent de la comissió encanegada
de tirar-les endavant. Peró aixó ja són
figues d'una altra panera.
El que esta clar Jesús és que si dins el vos
tre pmtit no hi temu tampoc gent per assu
mir el repte d' escri me quatre radIes per a
LA VEU com el PSOE-PSPV, o no teniu la
voluntat política per a fer-ho, no cal que
descarregueu la vostra responsabi litat
dmnunt els altres i menys mnb arguments
infantils de caire telepatic. Ara bé el que
surt perdent amb la vostre actitud no és la
revista, sinó el dret deIs ciutadans i ciuta
danes que us han votat a coneixer les vos
tres opinions sobre tots els temes que
afecten directa o indirectament a
Benicarló i que de vegades peuseu que
amb un simple programa electoral ja esta
prau justificat la tasca a realitzar dins I'a
juntament.

XJMO BUENO

eom a lector, i al mateix temps
col.laborador de la Veu de
Benicarló, també em va sorpren

dre i decebre la desaparició de la pagina
dedicada a les tres forces polítiques amb
representació municipal a la nostra ciutat,
ja que personalment creia que aquesta
secció estava molt bé per tal d'apropar la
realitat del consistori, sempre des de la
perspectiva de cadascwl d'aquests partits,
a tots els ciutadans i ciutadanes.

Ara bé, després de recollir algunes
infollnacions sobre les raons perque el PP
i el PSOE-PSPV han deixat de col.laborar
en LA VEU, no vull cleixar passar l'0POltu
nitat de fer algunes ref1exions sobre
aquesta qüestió, ja que sembla que en
algun moment aquesta secció ha estat res
ponsable secundaria de la negativa a
ampliar el ventall infonnatiu d'aquesta
revista.

La raó esgrimida pel portaveu munici
pal del PSOE-PSPV pot ser comprensible
si tenim en compte que la seua tasca a
Valencia ara per ara no Ii pennet fer una
collllnna d'opinió municipal regulannent
totes les setmanes, malgrat que en el seu
grup lmmicipal i en el seu pmtit mateix hi
ha molles persones capacitades que poden
assumir aquesta col.laboració. Ara bé el
que ja no entenc són les raons de retrau
re's a escriure a LA VEU per part del PP, i
més si tenim en compte les justificacions
donades pel pOltaveu municipal d'aquest
partit.

Un cop .!esús Molina em va fe licitm
per un mticle llimat als mitjans de comu
nicació local on criticava de fonna iróni
ca el Do telepatic que hi van tindre els
socialistes, pressuposant que anava a
votar una cosa en una comissió informati-

lSi vals veure publicada la teua Foto denúnica, ha pats fer

I enviat-Ia a 1M \/4< k g~, el 8ant Franeese, 95.

vai després els va molestar perque el meu
vot va ser un altre. Ara sembla que
aquests poders extrasensorials al sortir del
consist0l1 me'ls hml passat a mi, aixi
Jesús Molina, i per tant el PP local, justi
fica la sella negativa a col.laborar amb la
Veu perque creu que la referencia feta als
focs d'artifici de I'últim dia de Festes va
ser esc11ta després de lIegir la seua colum
na, és a dir que utilitzava infonnació con
fidencial i privilegiada per a escriure
aquesta secció.

Per a la seua infonnació, i la deIs seus
compmlYS de partit, m'agradaria dir-Ios
publicament,ja que les raons donades per
la redacció de LA VEU sembla que no els
han convenyut gaire, que el seu article el
vaig lIegir tres dies després d'editar la
Veu, quan la vaig comprar al quiosc, ja
que encm·a no hi estava subscrito Per aixó
potser que jo també tinga els mateixos
poders paranonnals que els socialistes, i
mentre escrivies el teu article 1I0ador de
les festes i la comissió t'he llegit el pen
sament i aleshores he refet la meua
Gatera, ja que si no ha estat aixi era
impossible assabentar-me de la teua
col.laboració, ja que ara per ara no hi
formo pmt de I'equip de redacció i per
tant el meu compromis amb la revista és
deixar el disquet amb la meua col.labora
ció a la seu de la redacció abans de
dimmts i proll.

Ara bé, malgrat que en un principi
havia decidit no contestar a les teus opi
nions sobre les festes patronals, aprofitant
aquesta 0pOltunitat voldria deixar-te ben
clar que en cap moment els meus escrits
sobres les festes són fets "con plantea
mientos políticos muy particulares", ja
que per a la teua infollnació quan parlo de
les festes és només des del meu plmt de
vista com a ciutada que analitza i valore
les seues festes majors des d'un prisma
crític, objectiu i constructiu. 1 el que tu ni
els teus companys de partit poder canvim-
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Regio Cinema de Benicarló
Del 27 de setembre al 2 d'octubre

Mad Lave

Las intensas lluvias
no causaron ningún
desperfecto

1?EDACCIÓN

L as intensas lluvias que cayeron el
pasada fin de semana en todas las
regiones meditelTáneas no afectó

a nuestro término municipal. Según
Roberto Martínez, Jefe del parque de
bomberos de 8enicarló, "la lluvia no ha
provocado ninguna incidencia".

Cayeron 25 litros por metro
cuadrado en sólo 40 minutos,
la noche del viernes sobre las
7 de la tarde"

El servicio de infonnación del Parque
atendió numerosas llamadas que solicita
ban información, pero ninguna recla
mando sus servicios. Mmtínez infonna
que "cayeron 25 litros pOI' metro cua
drado en sólo 40 minutos, la noche del
viernes sobre las 7 de la tarde".

No se espera que caiga otra
tromba de agua

Estas tormentas son habituales en esta
época, aunque este año nos han cogido
un tanto desprevenidos. Segtlll el Jefe del
parque de bomberos, "no se espera que
caiga otra tromba de agua".

La Universitat Popular
ha presentat el seu
programa d'activitats
per al curs 1995-1996

CRiSTINA G.~RClA GRAU

Per vuité allY consecutiu, la
Universitat Populm' proposa tota
tilla serie d'activitats culturals i

accions fonnatives per a adults. El pro
grama inclou cursos d'aprenentage
manual i mtistic, com el de dibuix i pin
tura, modelatge i decoració de ceramica,
retrat i cm'icatura, decoració i conserva
ció del moble, porcellmla russa i costura;
de divulgació cultural, com el d'iniciació
i perfeccionmnent de tecniques teatrals,
balls de sal i educació per a la salut; i de
foment de les tradicions, com els cursos
de sevillanes i el mOllografic sobre cos
tums i tradicions a Benicarló, que donara
Vicent Messeguer, cronista oficial del
poble. Els cursos són organitzats per
l' Ajulltament de Benicarló, l 'Escola
d' Aduts (EPA) i algunes entitats, com
Enfoque, Bonsai Benicarló, Centre
Atragonés, Alambor, baIls de saló ¡Club
de la Tercera Edat.

El preu de la matricula oscil.la entre
les 3.000 i les 5.000 pessetes, i el tennini
va quedar obert el dimecres 26 de setem
bre i romandraEí ns a l' 11 d'octubre, al
Negociat de cultura - Universitat Popular
de l' Ajuntament de Benicarló. Esta pre
vist que els cursos comencen a partir del
30 d'octubre.

El lunes parten hacia
Alemania los estudian
tes elegidos por la
Universidad Popular
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El próximo 2 de octubre partirán hacia
Alemani~ el grupo de seis jóvenes ?e
Bemcarl0, que la hderaclOll

Española de Universidades Populares eligió
para participar en el seminario "Europa: ¿no
juega más que un papel político?", a cele
brarse en el municipio alemán de Hanus
Mmienberg des 2 al 7 de octubre. Los estu
diantres disfrutarán de la estancia combi
nándola con conferencias, debates, etc .. , así
como puestas en común de las diferentes
opiniones y puntos de vista pmticulares de
los participantes de cada país.

Este tipo de actividades preten
den promover la participación
de los asistentes y potenciar el
contacto entre la juventud
europea

Este tipo de actividades pretenden pro
mover la participación de los asistentes y
potenciar el contacto entre la juventud
emopea, así como eliminar ciertos interro
gantes que inquietan a este sector de pobla
ción, de ahí el seminario "La comunicación
intercultmal y la Europa del 2000". Otr"O de
los seminarios es "¿Qué piensan los jóve
nes de ELU'opa?", pues bien, no cabe duda
que hoy por hoy la Unión Europea produce
cierta preocupación entre la mayoria de
españoles, causando en ciertas ocasiones
una clara antipatía al respecto. Muchos son
los ciudadanos que creen sacrificar más de
lo que reciben, y que creen que España está
haciendo un papel meramente simbólico en
esta nueva configuración de intereses
comunes.

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

Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 47 1432 • 12580 Benicarló



Barricades !

'avi del mussol li con
tava que durant la pas
sada guerra civil un

deIs cants anarquistes era un
hinme que empentava a la gent
a les banicades, per aixo l'al
tre día quan el mussol passe
jant pel casc urba de Benicarló
es va trobar al creuament entre
els caners Sant Joan i Sant
Jaume un gran contenidor
metal.líc per a la recollida
selectiva de paper i cartró va
creme, que davant l' actual
situació política estatal, s'hi
comenyaven afer balTicades al
bellmig deIs calTers.

Sembla mentida que unes
persones, amb cap i cervell,
siguen tant intel.ligellts de per
metre, només per les pressions
d'una entitat finan cera amb
capital estranger, modificar,
sense més, la ubicació d'un

contenidor d'aquest tipus per
que els molesta a la seua imat
ge exterior, i en canvi mante
nen un contenidor per a la
recollida de resielus soliels
urbans sense miolar.

Pero el que és més greu ha
estat que des elel consistori
benicarlando s' acceptés aquest
canvi sense badar boca i sense
fer cap previsió inicial, i per
tant a I'hora de éanviar-Io van
i com que no tenen ell10c lliu
re el deixen allí on poelen,
sense tindre cap mirament
més, provocant el malestar
deIs vei'ns i sobretot el blo
queig de l'entrada al caner
Sant Jaunle.

Així aquest mussol assegut
a les palmeres del ja:relí Ge la
casa del Marqués, ele tant en
tant anava donant una ulladeta,
dmant uns quants dies, a la
situació provocada per aquest
magnific canvi, i a observat
que durant certes estones a
l'esmentat caner no hi podia
accedir cap vehicle de quatre

rodes, per exemple, perque
algún foraster havia deixat el
seu vehicle a la mateixa entra
da del carrer, impedint per tan
la circulació rodada, pero
sobretot aquesta barricada
dmant prous dies el que si que
ha fet és dificultar l'entrada,
sense que ni Brigada, ni Focsa,
ni Policia Municipal, ni regi
dor, ni el Sr. Alcalde feren res
per a solucionar quests entre
banco

Realment el mussol al.luci
na quan reilexione sobre els
esforyos que hi costa cons
cienciar als éssers humans per
ser més respectuosos i solida
ris amb la Naturalesa, i sobre
tot a I'hora de recuperar mate
ries reciclables, i de sobte per
la gracia forassenyada d'un
individu aquesta tasca queda
ent:redita.

Pero el que és més greu és
que si realment la ubicació del
contenielor molestava abans de
canviar-Io de lloc eles de
l'Ajuntament s'haguera tiní,,'Ut

que planificar bé aquest tras
Ilat, per tal de deixar-Io al
mateix caner Sant Joan a un
lloc que no moleste a ningú
(malgrat que dmant les pro
cessons del Crist i Setmana
Santa haguera tingut que ser
desplayat d'aquesta ubicació) ,
o bé buscar-li un altre 110c
més, com per exemple davant
del Cine Capítol o a la mateixa
Playa Sant Bertomeu, on faci
litara la recollida selectiva de
paper deIs vei'ns conscienciats
del centre del poble.

Al mussol només li queden
dos dubtes sobre aquest afer, el
primer és si després d'aquest
canvi I'entitat fmancera utilit
zara aquest contenidor o bé per
comoditat només el de residus
solids per a dipositar els seus
papers confidencials i secrets,
i la segona qüestió és que si
aixo haí,,'Uera passat sí, des de
la composició de la present
legislatura, l'ajuntament de
Benicarló comptara amb un
Regidor de Medi Ambient?

[ El teu setmanari Seuse afonies Subscriu-t 'hi
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El programa TAPIS, una
alternativa para nuestros. ,

Jovenes

REDrlCCJÓN

El Ayuntamiento de Benicarló ofi-ece a los jóvenes de la
localidad la posibilidad de participar en el programa
T.A.P.l.S. (Talleres Pre-laborales de Inserción Social).

Este programa, puesto en marcha por los servivios Sociales de
Benicarló en 1990 pretende ser una alternativa educativa y pre
laboral para los jóvenes de entre 14 y 16 años que hayan fmali
zado su escolarización y no desean continuar estudios de BUP o
FP.

El programa TAPIS quiere potenciar y facili
tar al joven su futura integración socio-laboral
a través de la realización de actividades que
abarcan diferentes campos

Los objetivos que persigue el T.A.P.I.S. se dirigen básica
mente a potenciar y facilitar al joven su futura integración socio
laboral a través de la realización de actividades que abarcan dife
rentes campos: talleres culturales, prelaborales, lúdicos y de tipo
creativo y manual.

El Centro Municipal "La Farola" facilitará más información
sobre este programa a todas aquellas personas que esten intere
sadas.
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La Banda Juvenil de
l'Escola de Música

"Ciutat de Benicarló"
A11N1Sl1UL

E
l hmcionament de nou, després d'un lIarg pelÍode d'inac
tivitat, de la Banda Juvenil ha suposat ficar en marxa
d'una nova idea desde la Societat Musical per a consoli

dar el projecte i el paper que pot jugar la Banda Juvenil dins
d'una Escola de Música. Aquesta banda la formen alullmes de
diverses poblacions deIs Ports i Baix Maestrat, que estudien a
l'escola de música de Benicarló i que tenen LU1 nivell per a poder
practicar en el gmp instmmental.

EIs respectius ajuntaments se fan carrec de
les despeses pel despla<;ament i també d'un
bon compliment als joves músics, al voltant
de quaranta.

La Banda ha portat els concerts a aquells pobles deis quals
procedeixen els alumnes; primer va ser La Zalzedella, després
Benicarló, Cervera i el passat 21 de Setembre, Sant Mateu. El
repertori amb obres de diversos autors c1assics i actuals ha supo
sat un gran éxit; i elmodel de financiació pareix ben zencill: els
respectius ajuntaments se fan carrec de les despeses pel des
plac;.ament i també d'un bon compliment als joves músics, al
voltant de quaranta.

"D'una bona iniciativa a nivell comarcal pot
sorgir i millorar en futurs concerts a altres
poblacions, el solament de la col.laboració
comarcal en aspectes culturals i musicals"

D'una bona iniciativa a nivell comarcal pot sorgir i m.illorar
en futurs concerts a altres poblacions, el solament de la col.labo
ració comarcal en aspectes cultmals i musicals tal com ens deia
el director Jaume Rebollar.

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

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

'll' 47389212580 Benicarló

Bar restaurante

Berná
Dr. Ferran, 7 Passeig Marítim, 104

Tel. y fax (964) 46 19 18
12580 Benicarló
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Quatre dies després d'aquest
acte el professor Pérez Muntaner
va participar en un acte semblant
al nostre lnstitut de BatxiJlerat, i en
contar aquesta anecdota els alum
nes se'1 miraren amb un cert
esceptlcisme. Sens dubte per
aquestes tenes del sud d'Emopa és
impensable que ningú pague per
escoltat· poesia ni que siga vint
duros, i qui diu poesia, diu música
c1assica, teatre o qualsevol altra
cosa que duga com afegit la parau
la cultw·a. Pero, quina és la presen
cia de la poesia en els mitjans de
comunicació? Si s'ha aconseguit
interessar la gent per una cosa tant
avonida com és per exemple el
tennis, no podJ-ia passar el mateix
amb la poesia? 1 que passaria si
tota la quantitat de milions que
gasten els ajuntaments en bous els
gastaren en poesia?

JOSEP M SAN ABDON.

Sens dubte per aques
tes ten'es del sud
d'Europa és impensable
que ningú pague per
escoltar poesia ni que
siga vint duros, i qui diu
poesia, diu música clas
sica, teatre

Pagar per la poesía

L
es teltúlies literaries de
l' Arana, arrepleguen els
dimarts a la mitjanit tota

una colla d' ocellots nocturns lle
traferits, a una cafeteria de
Valencia per escoltar la veu deis
poetes. Aquest estol poetic noc
tum editen mensualment Lma
revista literaria que porta el
mateix titol de la tertúlia. Al seu
darrer número el professor i poeta
Jaume Pérez Muntat1er, escliu un
articJe sobre la seua participació a
Frankfu.rt el passat catorze de
maig en un acte on es parlava de
la poesia de Vicent Andrés
Estellés i en el qual el públic
havia de pagar deu marcs -unes
vuit-centes cinquanta pessetes
per assistir-hi.

Llibreria • Papereria • Copisteria

PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

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

Primaria - EGB - BUP'

Per a l'estrene, Fontanet ha reunit un ampli ventall de la seua extensa producció. Per una
banda, tot un seguit de pintmes que recon'en un camí personal, des d'w1 inici marcats per tilla
tendencia surrealista fins a una obra més recent de caire hipenealista. Per datmmt de tot desta
quen exposades a la sala central un conjunt d'escultures de gran rotunditat fonnal, i que, pro
cedents d'un inicial natmalísme deriven en un joc de distorsions, textmes i con,trastos de gran
expressivitat. Aquestes obres, al mat-ge del seu gran valor tecnic i estetic, ens evidencien una
marcada vocació comunicativa d'un artista vital i espontani.

EIs millors auguris per a aquesta iniciativa, que ennlquira la vida cultmal de la comarca.

Per damunt de tot destaquen exposades a la sala central un conjunt
d'escultures de gran rotunditat formal, i que, procedents d'un inicial
naturalisme deriven en un joc de distorsions, textures i contrastos de
gran expressivitat

L- ~

ANNJI PUJO/,

E
l divend.res 29 de setembre, a les 20 hores, es celebrara l'apertura, al número 43 de
l' Avinguda Catahmya, d'una dotació pionera a la nostra població i el seu entorn, Amb
l'objectiu d'introduir l'art dins un circuit local de promoció cultnral i comercial s'han

destinat més de 200m2 amb un estudiat tractament deIs espais i la il.1uminació.
La iniciativa és de Francisco Bueno Ruiz, un benicarlando motivat pel fet artístic, que amb

la col.laboració de l'artista local Juan José Fontanet, ha fet possible un establiment que res ha
d'envejar als de les principals capitals.

[3.~~__~__.~. ~~ __._ fM V40 k E~, 21 k ~v- k 1115;

S'inaugura una galeria d'art a la nostra ciutat

Amb obra de Fontanet obre les seues
portes a Benicarló "Le Nain"
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Estepa blanca,
Cistus albidus

M¡ISCUINS

Fulles esblanquei'des,
espessament peludes;
sense pecíol i amb 3 ner

vis principals. Flors de color
rosa. grosses, d'uns 5-6 cm.
d'amplada; petaIs poc consis
tents i com an·ugats.

Flors de color rosa.
grosses, d'uns 5-6
cm. d'amplada;

Florida: abril a juny. Molt
estesa per les brolles i mato11s
de tota la tena baixa, des de les
clarianes de l' alzinar mWltan
yenc fins al mato11 semideser
tic de timonets.

Molt estesa per les
brolles i matolls de
tota la terra baixa, des
de les clarianes de
l' alzinar fins al matoll
semidesertic de timo
nets.

CARTES DE PROP

.6 .lOSE? ICUAL

Brindis per Cunqueiro

El record és tou, hwnitejat per un gotim persistent i topic,
I respIra sota la verdor de les parres balxes: un ordre
exacte i profitós.

La raó em cremava el miratge i s'aparegué Cunqueiro, seve
rament amable, mentre em demanava un vermut a tocant mateix
de la fontera pOliuguesa de Salvaterra do Minho. 1, és cIar, arri
baven sofres d'infems obstinats, gatzares estatiques enmig de la
boirina relativa, feblament internAda per un solet esmaperdut;
1ma humitat que nunvava les forces del cosi lubricava les de
l' esperit, fent oxigenada esponja vaporosa, sus¡:)esa d'ungüents
magics, a peu pla i al migdia.

Álvaro, Cunqueiro, va estar singular a d'alguna manera aixó
encara es paga en l'aldea minifundista, o a la pell de brau ate
sada de desmemoória estulta que ens enbolcalla en la nit deIs
neC1S.

Jo brindava, solitari, pel perdulai celestial i em vaig demanar
uns bolets a tocant mateix de la frontera fluvial, suau, vegatal,
d'un riu mansuet solcat per rudes mercaders i contrabandistes
materialistes o angeológics als ul1s del geni, per tal de fer el cos
fort davant emocions tan fondes i reveladores.

En ser a I'hostal, vaig anotar I'hora de l'angelus solitaria,
passada en la companyia del fantasme de Cunqeiro, que som
reia, amablement sever, davant d'un decorat fluvial, flonjo,
trist, definitiu. Avui he trobat aquella nota desmanyotada a dins
d'un volum de René Char i m'ha assaltat l'atzar petit d'aquell
record d'un setembre atlantic.

Nosaltres i el medi

L
'home, com tots els éssers vius, esta immers en un medi
natural i socia..l ~.raci~s al qu~l pot creixerd'~na o altra
manera. Vet aCI, pero, que 1home -a dIferenCIa deIs

altres éssers- des de fa uns anys enc;a -i cada cop més- ha
pres consciencia de la importancia que per al seu desenvolupa
ment té e1medi, consciencia que li ha vingut imposada per la
falta de dialeg i entesa, per no dir agressió i menyspreu, enh'e
els dos: home i medi.

Ens cal ara un esfon; per retrobar els camins
que ens facen oblidar certs aires de superio
ritat i ens duguen a una relació fructifera de
la qual sens dubte serem els més beneficiats.

Ens cal ara un esforc; per retrobar els camins que ens facen
oblidar certs aires de superioritat i ens duguen a una relació
fructifera de la qual sens dubte serem els més beneficiats.

Setanta-set exemplars
opten al VIIlé. Premi
de Contes Alambor

MQ.

U na vegada acabat el
tennini d' admissió
d' originals al VlIIé.

Premi de Contes "Alambor" se
n' han presentat un total de
setanta-set exemplars. És
l' any que s'ha regish"at una
major participació. Els contes
han arribat de tot el nosh'e
ámbit lingüistic i fins i tol de
Madrid i Andalusia. D;'~tlh'a
banda, pel Premi d' Assaig
Breu de temática litei:ária como
petiran un total de sis origi
nals, i pel Premi
D'Investigació Idiomatica,
tres.

L'escriptora
Margarida Aritzeta
convidada als Premis
Alambor

MQ.

En l'acte de lliurament
deis Premis, que es
celebrará la nit del 21

d'octubre, hi sera present l' es
criptora Margarida Aritzeta.
Aquesta escriptora és directora
del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat
"Rovira i Virgili", i coordina
dora del Seminari Pennaüent
"Paraula de Dona" de la matei
xa universitat, a més de telur
1ma l1arga trajectória com a
novel.lista on ha aconseguit
els premis "Víctor Catala" i
"SantJoan". Entre la seua pro
ducció podem destacar les
obres següents: "Un febrer a la
pel1", "Vermell de caduli" , "El
cau del llop", "El carrer de
Trípoli" i "Tie break". Com a
investigadora ha publicat
"Manuel de Mantoliu: Obra
Crítica" i "Josep Lleonard:
Obra Crítica" entre altres
obres.



Aquesta setmana el Club Esportiu Benicarló

La tercera divisió espera impacient
la tornada del C.D. Benicarló

L'inici ha esta molt esperanf;ador

q

}j[J.;X GOZALRO REL'lRAN

L'aticionat del C.D, Benicarló
pensa que ja ha arribat el
moment en el que I'equip inten

te amb garanties tornar a tel'cera divi
sió, donat el bon inici i, pel' moments, el
gran joc del seu equipo La plantilla és
de molta qualitat i l'entrenador,
J.Albel'to fener, té les idees molt ciares,
per taní, si les lessions respecten l'e
quip i la sort ve de caJ"ft, qui no ens pel'
met somial' amb l'espel'at ascens?

Els jugadors que fonnen I'equip tenen
qualitat i sobretot ganes d' obrir-se un 1I0c
en el futbol provincial, pero necesiten que
les coses rutIlen bé des de I'inici,ja que si
els contratemps arriben en forma de
lesions o de baixes, pot ser que el nombre
de j ugadors amb una certa garantia i expe
riencia sigue molt baix. El nou entrenador
ha disposat un equip segur en la part tras
sera i efectiu al clavant, centrant-se amb
alguns jugadors que són els que ha de
crear joc per al bon funcionament de I'e
quipo

Siles lessions respecten l'e
quip i la sort ve de cara, qui
no ens permet somiar amb
l' esperat ascens?

La solitud de la porteria
Els porters, rnstóricament, es troven

amb la injusta solitud de la seva posició,
sempre criticada i mai valorada, pero

León esta aconseguint en aquest inici de
temporada que 1'afició estiga molt con
tenta amb la seva actuació, sent la porteia
local una de les posicions més ben cober
tao El número 13 es per al pOlter reserva,
es a dir, Gasulla, jugador molt complet
sota els pals pero eclipsat per la sombra
de León.

A defensar toca
L'eix de la defensa el fonnen Maza,

ocupant el lloc de central, i llde, fent les
funcions de llime. El primer, provinent
del Gimnastic, és l'encarregat de ser el
punt de referencia deIs dos lateraJs Josemi
i Eloy, jugadors que es poden incorporar
també de fonna ordenada a l'atac per les
seves respectives bandes, obrint molt el
joco Johan, jugador que després de la gran
actuació en la temporada anterior ha de
lIuitar molt més per afer-se amb unlloc a
I'equip, completa la llista delsjugadors de
caire defensiu.

La imaginació per bandera
Els jugadors que actuen en aquesta

demarcació tenen la misió d'inventar con
tunuament jugades noves per tal de que
1'equip amb la seva imaginació puga sor
pendre a les defenses rivals, incorporant
se a I'atac de forma regular. Tena és el
migcampista que ocupa una demarcació
més endalTerida, reforyant encara més la
defensa i fent en moltes ocasions la feina
bruta. Aquest jugador esta acompanyat
per dos interiors en la zona medular,
Castro, procedent de I'Alcanar,i Paquito,

Principals novetats

vingut del Ton·eblana, encalTegats d' am
pliar la zona del camp per les bandes, aca
bant el pmtit amb les sebates brutes pe1
guix de la línea lateral.

Un deIs components més destacats en
aquest esperanyador inici és Puchi, juga
dor que ocupa la demarcació de mitjapull
la. La seva claritat a I'hora de repartir joc
i les seves incorporacions al'atac han fet
les delicies del públic més exigent.
Can-jlJo, ocupant el lloc d'interior, com
pleta una zona del cml1p que pennet crear
moltes espectatives.

Un deIs components més des
tacats en aquest esperanyador
inici és Puchi, jugador que
ocupa la demarcació de mitja
punta.

A marcar gols toca
La misió deIs davanters és clara i pre

cisa, pero a 1'hora dificil i compromesa;
marcar gols. Lucas i el jove pero sorpre
nent Santi són els encarregats d'encendre
la pólvora i de fer-se un 1I0c minim en les
defenses rivals, per fer ayo compten amb
una gran tecnica i amb una velocitat endi
moniada, Mike, Martín, arribat del
Castelló, i el juvenil de gran futw- Celma
Ruano completen la lIista de davanters
d'Wl equip que esperem no ens torna a
fallar.

Maza
Jugador que arriba del
Ginmastic i que s'ha convertit
amb el central titular de I'e
qui p, actuant d' eix de la
defensa amb una gran segure
tat i regularetat.

Paquito
Interior esquerre provinenl del
Torreblanca que pot munlar
l'atac creant perill per la banda
amb els seus centres a 1'area.

Castro
Interior dret arribat de
l'Alcanar amb molta anibada,
multiplicant ajxí les variants
ofensives del Benicarló.

Martín
Davanter procedent de les
files del Castelló Amater amb
la misió d'aul:,Tmentar el perill
en ataco



El C.D. Benicarló no tuvo rival
en ninguna categoría

Una de cal ¡una d'arena
per al C.B. Benicarló

Ficha técnica
Jornada: 4
Localidad: Benicarló
Equipos: C.D. Benicarló-C.D. Castellón
(Amater)
Resultado: 3-0
Goleadores:
1-0 Puchi
2-0 Puchi
3-0 Santi

lSMAEL MJ1TEU RODRíGUEZ

Excelente partido el disputado el
pasado domingo en el Campo
Municipal de deportes, el rival

en esta ocasión, el C.D. Castellón, que
no havía perdido lling(m partido, se pre
sentaba en nuestra localidad como 1m
serio rival. pero la verdad fue otra bien
distinta, ya que sobre el teITeno de juego
sólo existió el equipo rojillo -gracias a
las nuevas ideas introducidas por el mis
ter J.Alberto FelTer- que dominó el
encuentro.

Gran actuación del media
punta Puchi, un joven valor
que reparte juego a diestro y
siniestro, y que además en
este partido firmó dos goles
preciosos en la primera
mitad (el segundo de
expléndida baselina) dejan
do el resultado sentenciado.

En cuanto al pmtido en si destacar la
gran actuación e1el mediapunta Puchi,
un joven valor que reparte juego a dies
tro y siniestro, y que además en este pm'
tido firmó dos goles preciosos en la pri
mera mitad (el segi.l11do de expléndida
baselina) dejando el resultado senten~

ciado. A pmte de Puchi se ha de desta
car a otro gran valor, Castro, que por la
banda derecha dejó en evidencia en
múltiples ocasiones a la defesa castello
nense.
En la segunda mitad tras el tempranero
gol de Santi, demostrando con creces el

por qué de su titularidad, el juego se
entristeció un poco, aunque las ocasio
nes del benicarló fueron múltiples,
pudiendo golear. Por último destacar a
León, el meta benicarlando, que el poco
trabajo que tuvó lo saldó con sobresa
liente, ya que el castellón realizó varios
contrataques que nuestro portero salvo
in-ext:remis cuando todos cantaban el
gol.
Recordar, finalmente, que el CoDo
Benicarló se desplaza al siempre dificil
telTeno del Foyos un equipo duro, con
aspiraciones, que puede plantem' proble
mas al conjunto cadufero.

El Juvenil "A" logró el primer
punto en la nueva categoría

El C.D. Juvenil comenzó
hace dos semanas su anda
dura en l'estrenada categoría
de 1a Regional Juvenil de la
mano del nuevomíster
Odilo, el cual tendrá que
mentalizar a todos los jóve
nes valores benicarlandos
para poder hacer fi·ente a tan
dura categoría

El C.D. Juvenil comenzó hace dos
semanas su andadura en la recién
estrenada categoría de la

Regional Juvenil de la mano del nuevo
mister Odilo, el cual tendrá que menta
lizar a todos los jóvenes valores beni
carlandos para poder hacer frente a tan
dura categoría, En su debut lif,yuero
cayeron en casa ante la U. D. Vall
D'Uxó por 0-2, con muchísima mala
Suerte. Este pasado domingo el equipo
local logró su primer pwltO en el siem
pre problemático campo del Uni-Sport
"A" de Castellón, siendo este punto
conseguido por cada uno de los equipos

.(1...;1) un premio demasiado valioso
según el mérito de mnbos conjuntos.

AU:,-'XGOZALBO BELTRAN
Fitxa tecnica
Jornada: Amistós
Equips: C.B. Benicarló-C.B. Sogorb
Resultat:: 75-60
Anotadors:
CH. Henicarló :Manolo (7 PWltS), Jumüo
(-), Javi Roca (6), Andrés (8), Dani (1),
Jorge (12), Luís David (18), Javi Palazón
(6) i Fede (15).
CH. Sogorb : Cifres (2 punts), D.Mm'ín
(21), Domens (11), PMadn (9), Placencio
(9), Maltín (4) i Olba (4).

Equíps: C,B. Benicarló-A1cora C.B.
Resultat:: 69-74
Anotadors:
Cn. Henicarló :Manolo (7 punts), Javi
Roca (11), Andrés (1), Eloi (5), Daní (-),
Cristóbal (2), Jorge (9), Luís David (20),
Javi Palazón (12), Fede (2).
Alcora CH. : Alcala (6), Jesús (11), Iván
(13), Pascual (2), Boro (5), Alberto (14) i
Fernando (23).

El passat cap de setmana el C.B.
Benicarló es va enfrontar a)nb dos
partits mnistosos al C.B. Sogorb i a

l'Alcora C.B. El resultat va ser diferent,
gunyant el primer i perdent el segón.
Aquestos dos encontres va pennetre aIs
entrenadors comprobar l'estat actual de l'e
quip i fer proves amb els nous jugadors.
El plimer pm'tit celebrat el dissabte envers
el Segorb va ser, tot i la victória, dolent,
propiciat en pm per el joc anarquic i deso
denat del conjunt visitant. Per part del
Benícarló vml destacar els jugadors inte
liors, sent Luís David el maxim encistella
dar. D'alt:ra banda el segón pmit va enfon
tar el dímnengue al nostre equip contra el
Alcora C.B., sent el resultat desvaforable al
conjunt que entrena Juan Arán. En aquest
segón encontre es va poder observar una
situació molt important i és que el 11an9a
l11ent exterior no existeix en aquest inici de
pretemporada, les rapides faltes personals
de Fede que sempre el porten prematma
ment a la banqueta i la falta lógica de con
fian9a del nous jugadors DmlÍ, Andrés i .Tavi
Roca (tot i el gran lIan9ament deIs quatre)
en són la causa.
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A 20 minuts hi ha un berenador i col.1ector d'escombraries. Des
d'aci continuarem per la pista que va a la dreta, passarem per
I'encreuament que duu al coll de Pallers, on trobarem Lma urba
nització. Llavors la pista es converteix en una canetera d'asfalt
i per ací arribem a la base del Mont Caro, on hi ha, a pocs
metres, el refugi de la UEC.

La senda desfila pel mig de pinar. Més enda
vant trobarem alguns grevols molt grans, i
també alguns boixos d'alc;ada superior a
al tres que es troben pels indrets de la comar
ca, per la humitat de la zona. També trobarem
avellaners que ens avisen de la proximitat de
la Font d'Avellanes

Mas del Frare-Caro

La senda esta marcada amb punts rojos. Mitja hora des
prés trobarem una bifurcació amb una senda que baixa i una
altra que puja lleugerament, agafarem aquesta dan-era. La senda
desfila pel mig de pinar. Més endavant trobarem algul1s grevols
molt grans, i també alguns boixos d'alyada superior a altres que
es troben pels indrets de la comarca, per la hwnitat de la zona.
També trobarem avel1aners que ens avisen de la proximitat de la
Font d' Avellanes. Seguint el mateix camí vorem la citada cova.

fÓJ CENTRE EXCURSIONTSTA XJTWCA

P
er arribar al Mas del Frare (Casetes v,.elles) es pot anar per
la GR7 des de Fredes, o amb vehicle per una pista que
s'agafa des de la carretera que duu de La Senia a Mas de

Barberans. Des del Mas del Frare marxarem en direcció Est per
la pista. A 1'altura de 1'última casa de l'urbanització tombarem
a l'esquena, on trovarem una pintada sobre una roca que indica
Cova Avellanes.

Jocs Esportius Escolars
Basquet
Handbol
Futbol sala
Paninatge artístic
Senderisme
Futbol amerid
Bolos (bolera)
Futbol
Atletisme
Escacs
Gimnastica ritmica
Telmis
Ciclisme i educacio vial
Birles

Escoles esportives Municipals
Iniciacio esportiva
Educació física de base
Badminton
Voleibol
Escola de futbol
Mountain bike
Gimnastica rítmica
Animadores de futbol amerid
Judo
Defensa personal per adults
Aerobic per adults
Manteniment per adults
Manteniment 3a edat
G. Educació especial
Yoga
Gimnasia correctiva i respiratoria
Escalada espOItiva i senderisme
Aeromodelisme

Les activitats que es poden desenvolupar van en augment
any darreara any, observen totes les possibilitats:

Per tal d'inscriw-e-vos cal anar a l' Area d'EspOIts de
l' Ajuntament des del dia 25 de septembre fins el 21 d'octubre
(de 8 a 15 hores), presentant l'ingrés economic adient, general
ment entre les 4.000 i 8.000 pessetes depenent de l'activitat, al
compte número 2000073613 de la Caixa RLU"al "Sant 1sidre"
situada a l' Avinguda 1 Caries I.

Torna l'entreteniment amb la VIII Campanya Esportiva Municipal
ALEX GOZALBO BELTRAN

A mb l'inici escolar torna la Campanya Esportiva
Municipal, que per vuitena vegada presenta una serie
d'activitats molta variada tant per als més menuts de la

casa com per a la gent més gran. Jaime Mundo va presentar l'0

feIta amb l'objectiu d'oferir una amplia ganuna de possibilitats
espOItives i de millorar la condició física deIs alumnes, cobrint
l'aspecte social que pennet crear nous vínculs d'amistat.

rd
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VERTICALS: 1. As. Maroma.L 2. Camada. Ecos. 3. A
Animalada. 4. DatiL Citar. 5. Ecológica. D. 6. Molls. D. Rua. 7.
ma. MaL N. 8. AL Rei. Laic. 9. Insinuar. R. 10. Oda. Nassada.
11. Massa. Etnic.

HORITZONTALS:
1. N'hi ha de públiques, de privades, de locals, d'autonómi
ques... 2. Evidentment totes les persones som iguals davant de la
lIei peró, de vegades, fa l' efecte que les persones com aquesta
són una mica menys igual que les aItres. Filera de persones. 3.
Cometo una faIta contra la I1ei divina. Persones que pateixen
acumulació excessiva de greix. 4. Imprescindible en una mas
cletada. Ara posem una T i una aItra T i ens quedem tan amples.
5. Espai que envolta la tena, poblat pel Sol, la Lluna i e1s estels.
L Tena que deixa el riu. 6. Anal' a Madrid. A Wl preu elevat
Faya coincidir 7. Substancia orgaruca necessaria per a mantin
dre les funcions metabóliques deIs organismes. R. 8. Home brut
Terme negatiu. Federació Anarquista Iberica. 9. Substancia que
serveix per a depilar. 10. A Inspirar amor. 11. Tw-c. Natural de
Suecia.
VERTICALS:
1. N'hi de smo, de plastic, de vidre... Planta gramúlla. ?

Esdevelliments oconeguts en diferents epoques en la data d\m
dia detenninat. O. 3. Relatiu a tUl Uoc detenninat Cobretaula. 4.
Déu grec de l'amor, fill d'Hennes i d' Afrodita. ~m trasllado a
peu d'un Iloc a un altre. 5. Es trasllada a un aItre lloc. Clit fort i
continuat. A I'inrevés, dany matelial o moraL 6. Persona objec
te d'un culte. A l'inrevés, preparar, disposar. 7. Coneixer Me
ll'adono. 8. 1. Ciencia que detennina la rectitud i el sentit del
comportament huma. Espases, copes... 9. Mascles de les oques.
Símbol químic del bari. Estafa, engany. 10. Despulladetes.
Mescla de gasos que fonna l'atmosfera telTestre. 11. Obrador o
botiga del sastre o la sastressa. C.

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR
l-IORITZONTALS: 1. Academia. Om. 2. SA Acollida. 3.
Matoll. Nas. 4. Manillars. S. 5. adiloS. Eina. 6. Ram. G. Mina.
7. O. Ácida. Use. 8. Melic. Llast. 9. Acatar. Aran. 10. Oda. Uni.
DI. 11. Isarda. Crac.

,/ Del 12 al 15 d'octubre
LLOC: Fredes- Caro- Beceit
Fredes
Últim dia per apuntar-se:
dimecres dia 4.al Casal
MtUlicipaL ORGANlTZA: Grup
Excursionista Xiruca.

,/ Sopar de Iliurament deIs
VIIIés. Premis " Alambor" i
d'homenatge a la Penya SetIill
i Alfred Giner Sorolla.
LLOC : Parador de Tlllisme de
Benjcarló
Dia 21 d'octubre.
VENDA DE TIQUETS: LhbreIia
Grevol. Pl.Constitució, 5 Tel
fax 475698 Berucarló i
Parador de Tmisme. Tel.
470100- Fax 470934.
Fins al 17 d'octllbre.

EXPOSICIONS

,/ Exposició de pintura de
Juan José Fontanet a la Sala
Le Nain de Benicarló. Avda
Catallrnya, 43. Oberta des del
29 de setembre

SOPAR DE LLIURAMENT
DEL PREMIS "ALAMBOR"
1 HOMENATGE

SENDERISME

Feu arribar les vostres convo
catones a 1'Agenda ,Cultural

,/ La Fundació "La Caixa"
convoca novament el Premi
"Miquel Angel Tel1'ibas" cen
trat en el lema "La
Solidaritat", dotat amb una
beca de 2.500.000 ptes. El
play de presentació finalitza el
30 de novembre de 1995.
L'entrega pot fer-se personal
ment o a través del coneu cer
tificat a la Fundació "La
Caixa". CoJaboracions
lnstitucionals. Via Laietana,
56. 08003 Barcelona

CURSOS

,/ VIIl Campanya Deportiva
Municipal.
Per tal d'inscrime-vos cal anal'
al'Área d'EspOltS de
l'Ajuntament des del dia 25 de
septembre fins el 21 d' octubre
(de 8 a I5 hores), presentant
l'ingrés económlc adient,
generalment enh-e les 4.000 i
8.000 pessetes depenent de
I'activitat, al compte número
2000073613 de la Caixa Rural
"Sant Isidre" situada a
l'Avinguda lCarles 1.

,/ Cmsos de la Universitat
Popular
Període de matriculació: Del
27 de setembre al' 11 d' octu
bre, de 10 h a 14 h al Negociat
de Cultura - Universitat
Popular de l'Ajuntament de
Benicarló (3a planta)
L'impOlt de la mahiculació es
fara efectiu un cop omplelt el
full d'insclipció.

PROJECTES D'INVESTI
GACIÓ MIQUEL ANGEL
TERRIBAS

,/ Curs d'Ajudant de cuina
dins els Cmsos de FOlmació
amb Practiques ales empreses
Dirigit ajoves de 16 a 21 E'J1Ys
DURADA DEL CURS: setembre a
juny (grllps de 15 persones)
INFORMACIÓ 1 INSCRIPCTONS:
Centre Social "La Farola", al
CI Port, 37, o al'Oficina
d'Infonnació Juvenil,
Biblioteca municipal.
Matrícula gratuita

,/ Curs d' Aromaterapia
Del 27 al 29 d' octubre. Preu
del taller: 25.000 pessetes
Dmació: 20 hores. Inscripció
fins al 15 d'octllbre al telefon
971. 765100 de 8 a 10 de la nit
L'alumne rebra tot el material

necessari per confeccionar tots
els preparats, que després pas
saran a disposició del alwn
nes. Es lliurara diploma d'as
sistencia.
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El circ a casa

l
I

L
'arribada del circ a la ciutat pot ser Wla bona ocasió per
recordar alguns deIs prodigis que la nostrq historia con
serva i que han constitui"t al llarg deIs segles 1'humus

espiritual del nostre beatífic present. No em refereixo a aque
Hes gestes ordinaries que pel sol fet de ser inusuals atribui'm
irreflexivament a la prestidigitació. No. 1és cert que hi ha pas
satges ben admirables de dificil equilibrisme polític o l'espec
tacle meravellós de fer apareixer lLna platja del no res i tot
seguit esborrar-Ia de l'existencia per l'expedient malefic de
convertir-la abans en un codolar impracticable. M'he decantat
contn'triament per altres casos que sens dubte són capayOS de
posar en un mal pas tant el nostre orgull racionalista com la
tendencia autista d'aquesta gran balena blanca que és la natu
ralesa.

L'espectacle meravellós de fel' apareixer una
platja del no res i tot seguit esborrar-la de
l' existencia

En un volum coHectiu publicat el 1990 sota els auspi
cis de la parroquia de Sant Pere, Marcel'\í Piñana Edo inseria
un treball imprescindible sobre el conegut (?) convent de Sant
Francesc. Després de ressenyar-ne la fundació i els primers
moments de la comunitat l'historiador passa revista als reli
giosos que lú destacaren segons una font canonica: la
Chrónica de la provincia de San .Juan Bautista de religiosos
menores descalzos de la Regular observancia de Ntro.
Serqflco padre San Francisco (Valencia, 1665). Es tracta
d'una obra del granadí fia Antonio Panes, fiancisca des de
1651, místic ell mateix en l'exaltada religiositat valenciana
del segle XV1l i també autor d' LUla Escala m/stica y Estímulo
de Amor divino (1675) que tot plegat fa del seu testimoni el
més qualificat en asswnptes de transpOlts i elevacions espiri
tuals.

El primer genna destacat és I'il·lustre fra Miquel
Borras, el qual morí als pocs anys de la fundació del cenobi,
exactament el 1582, i hi va reeixir pels seus pregons valors
espirituals i fervor eucar/stic, en pUl'aules de Piñana Edo.
Hom ti atTibueix diversos prodigis pero el que nalTa fra Panes
ja és dec1aratori de les seues aptituds: Estando retraido en
aquel Convento sintió una noche suave música y, baxado ala
Iglesia, conoció ser de soberanos espiritus porque aunque oia
las vozes y veia muy resplandecientes luzes no diescern/a
bulto ninguno. Yaviendo estado cantando un rato toda aque
lla Capilla, haziendo pausa, y cantando despues una solo,
dixo la oracion que acostumbra la Iglesia por un difitnto, y
dicho el requiescant impace cessó la musica y desapareció la

vision, dexandole absorto y atondo cosa tan admirable y divi
na. Contando a la maFíana el caso fite servido el SeFíor de
calificarle con otra no menos maravilla: porque estando para
enterrar el cuerpo del siervo de Dios Fray Miguel, fite visto
de los circunstantes abrir por tres vezes los ojos, mirando con
risueño aspecto el Santo Crucif/xo que tenia encima; de todos
se admiraron mucho y con una grande moción aclamaron tan
maravillosos prodigios teniendo por cierto aver sido santisi
ma vida la que mercíó ser honrada en la muerte con extraor
dinarias señales.

El cronjsta del segle XVII també remarca la presencia
al nostre convent del venerable fi'a Francisco Ordóñez, un
muntanyes de León a qlli la Verge Maria féu desistir en som
nis de la calTera militar i que canvia 1'lnibit de Mart pel més
estTicte de SUllt FrUllcesc el 1603 a Elx. Fra Francisco, proba
blement com a benefici de la sella Ullterior vocació bel'licosa,
va OCUPUl' el c:a.rrec de gUUl'dia del convent pero va destacar
especialment per l'habilitat amb que expulsava els dimonis
deIs cossos on s'havien ensenyorit i pel fervor amb que va
excavar la seua propia fossa abans de ser traspassat el gener
de 16l2.

Tan pronto se encontraba en Roma, como en
Jerusalen; en el cielo, como en el infierno,'

Pocs casos pero podrien causar tUllÍa admiració i, si
voleu, conversions, com les suspensions mistico-turístiques
de sor Josefa María García, novicia el 1693 al nou convent
caputxi de Castelló. Al seu costat els prodigis deIs nostres
franciscans no són més que hwnils exercicis d'aprenents pro
vincians. Com a mostTa del que era capay d'executUl' aquesta
privilegiada serva de Oéu llegim el report de Juan A. Ba1bas
(Casos y cosas de Castellón, 1884): Fué esta religiosa de gran
renombre yfama por sus especialisimas cualidades: poseia el
don de profecía, y era consultada en los asuntos más graves
por los vecinos de esta ciudad y forasteros; curaba los enfer
mos; aplacaba las tempestades; convertia á los herejes y
pecadores; hacia viajes en espiritu por esos mundos de Dios,
y tan pronto se encontraba en Roma, como en Jerusalen; en
el cielo, como en el inflerno; y hasta presenció la batalla de
Jllmansa, cesando elfitror de los combatientes por intercesion
suya.
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