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El pIe rnuncipal va tindre
els seus moments més

importants en la rnoció a
favor de la llengua i en la
pregunta "sense resposta",
sobre la contractació del
curs de garantia social,
que van ser plantejades

per l' oposició

XXV Aniversari de la Llar de la Salle l
Exit en la nit de gala
deIs Premis Alan1bor

Les limitacions pressupostaries no deixen l
ampliar l' oferta de la Universitat Popular
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EDITORIAL

I En el darrer pIe de l'Ajuntament sembla que es posa en
evidencia que el dia a dia en la gestió deIs interessos de
la cosa pública municipal per part del govern municipal

no deixen emprendre projectes que siguen importants per a
Benicarló.

Calen actuacions i idees per a la nostra ciutat, que a mitja o
llarg termini, facen créixer qualitativament el municipio La
revisió i actuació del PGOU, amb actuacions racionals sobre el
territori benicarlando que permeta un desenvolupament equili
brat.

L'actuació en infrastructres culturals també és una de les
prioritats que s'haurien d'abordar (recordem que la darrera
exposició del concurs de pintura de testes patronals es va haver
de fer en la Sala d'Exposicions de la Caixa Rural ja que
l'Ajuntament no disposa de cap sala pública).

També esta pendent l'oferta de sol públic a través de l'inaca
bable polígon industrial, que haura de facilitar la instaHació de
noves empreses i la ubicació d'aquelles que es traben dins de la
ciutat que causen problemes de diversa mena. Aquesta actuació
haura de proporcionar dinamisme economic que tanta falta ens
fa en aquests moments.

Com déien falta decisió per emprendre i agilitar iniciatives
ambicioses que ara com ara semblen adormides.

Cartes deis lectors

Dónde estaba Canal 9?

E
l sábado tuve la suerte de asistir a la entrega de los "Premis Alambor", y quedé
asombrado por la brillantez del acto, la buena organización, el gran ambiente cultu
ral que se respiraba y la gran asistencia de personalidades del mundo cultural y polí

tico que allí se dieron cita. Sin embargo, una vez más, eché en falta la presencia de nues
tra televisión autonómica, dónde estaba Canal 9? Un acto literario, quizás el más impor
tante que se da en nuestras comarcas, que ha merecido Lm amplio espacio en nuestros tres
rotativos provinciales y la portada en dos de ellos, ¿no era lo suficientemente impOltante
para Canal 9, como para dedicarle dos minutos? ¿Eran más impOltantes los toros de Onda
-por citar una de las infol111aciones que se dieron el domingo-o, que los premios de
Benicarló? Por lo que veo los nuevos responsables de la televisión valenciana, siguen olvi
dando estas tielTas del 1100te de nuestra comunidad, tal como hicieron sus predecesores.
Mal empezamos.

Un (!/iciollado a la literatura

=



El pIe de l'Ajuntament de dijous va tindre
el seu moment algid en el torn de preguntes

REDACCJÓ

Ahir, dijous 26, es va
celebrar el PIe
Ordinari de

\' Ajuntament de Be¡úcarló del
mes d'octubre. Va ser aquest
un PIe de trrunit amb 13 plmts
en l' ordre del dia.

Es va presentar per
Vla d'urgencia una
moció consensuada
entre el Partit
Socialistai la UPV
referent al recolza
ment de la llengua i a
la reprovació al presi
dent de les Corts per
les seues actituds en
contra de la nostra
lengua

DeIs temes tractats cal des
tacar:

.. Rat!ficació del nomena
ment de la Fallera Major i
dames de la Cort d'Honor.

- l' esperada ad/udicació del
contracte de les bu/aques de
l'auditori municipal,

- la modificació deIs es/a
/u/s de l'organisme au/ónom
de cultura per tal que el cro
nista oficial de la ciutat siga
membre del Consell de
Gerencia,

- les resolucions d 'alcaldia
sobre les delegacions d 'area
segons les quals Edurne Roca
sera delegada de Festes, Enric
Moya de I'Escola Taller i
Francesc Xavier Rodríguez de
Medi Ambient

- l'aprovació definiftiva del
projecte d'obres d'eliminació
de barreres arquitec/óniques
en la zona sud-est, i

- la modificació de crCdils
n. 1 de l'Organisme Autónom
d'Espor/s

Com és habitual en tots els
plens, els grups de \' oposició
van realitzar un seguit de
mocions i preguntes al'
Alcalde-President de
Benicarló, Sr. Jaime Mundo.
Es va presentar per via
d'urgencia una moció consen
suada entre el Partit Socialista
i la UPV referent al recolza
ment de la llenl:,TUa i a la repro
vació al president de les COItS
per les seues actituds en contra
de la nostra lengua. La moció
no va poder ser vista perque
en la votació sobre la urgencia
del tema, els vots en contra del
PP i els vots a favor del PSOE
i la UPV van quedar empatats,
per al qual cosa es va desesti
mar la urgencia.

El PSOE va presentm" per a
la seua aprovació lUla moció
referent a les ajudes a les
pedregades que fa sofrir
Benicarló el mes d'abril,al
mateix temps, la UPV va pre
guntar quines eren les gestions
que el grup en el poder a
\' Ajuntament ha realitzat per
defensm" els agricultors beni
carlandos davant l'exclusió de
les ajudes. La moció del PSOE
va ser aprovada per unanimi
tat. També el Prutit Socialista

va fer algunes preguntes refe
rents a la contaminació d' olO1's
que provoca l'empresa ASFI
BE, que esta situada dins el
casc urba de la ciutat.

La segona pregunta
realitzada per la UPV
feia referencia a per
que no s' ha respectat
la proposta del tribu
nal qualificador de
les proves de selecció
del personal. La res
posta del Sr. Jaime
Mundo a aquesta pre
gunta no va ser argu
mentada: "No es
poden contractar per
que no es poden con
tractar".

----------

A més va tomar afer
referencia sobre la possible
instal.laci'o del tanatori dins la
nostra ciutat.

La segona prel:,TUnta realit
zada per la UPV feia referen
cia a per que no s'ha respectat

la proposta del tribunal quali
ficador de les proves de selec
ció del personal que ha d'im
pmtir les classes i fer la tutoria
deIs cursos del Programa de
Garantía Social 95-96, ja que
tot i que la proposta del tribu
nal no era vinculant; demostT3
una falta de previsió per part
de l' equip de govem. La res"
posta del Sr. Jaime Mundo a
aquesta pregunta no va ser
argumentada: "No es poden
contractar perque no es poden
contractar".

L' única explicació a aques
ta decisió, segons el represen
tant de la UPV, és que aques
tes dues persones ja duen
temps treballant per a
l' Ajuntament de Benicarló, i
tot i haver demostrat mnb el
seu treball un altissim grau
d' eficiencia, el contractar-Ies
novament suposava la creació
de les places cOlTesponents i
a90 no va estar previst pel PP,
amb la qual cosa, aquests tre
balladors han esta greument
peljudicats i cal preguntar-se
que fanl el PP amb ells quan
finalitze el seu contracte
actual a principis del mes de
novembre.
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25° Aniversario
del "I-Iogar La Salle"

JaSE? MANUEL S'rJN AnDaN

José ~amón Batist.e, p.residente de la Asociación de
Anttguos Alumnos de La Salle, y el hermano
Victoriano Martín, director del colegio, nos presen

taban el programa de actos que se celebrarán los próxi
mos días 3, 4 Y 5 de noviembre, con motivo del 25 ani
versmio de la inauguración del "Hogar La Salle", un
edificio construído, como nos recordaba Batiste, con
mucho esfuerzo, gracias a las apOltaciolles y trabajo de
los socios.

La conmemoración se celebrará con diversos actos
de tipo religioso, cultural y depOltivo, entre los que
cabe destacar, el viernes día 3 la presentación de la
maqueta del libro "Vida y luz de la Asociación La
Salle" y del vídeo "25 años Hogar La Salle", así como
la inauguración "Exposición Hermano Rafael", donde
expondrán sus obras Miguel Pitarch, Sergio Oms y
Sergio Forés y una exposición de plantas a cargo de la
Floristeria Feliu y Peñis-verd, Gardell Center que se
mantendrá abierta hasta el 12 de noviembre. El sábado
día 4 predominará la actividad deportiva y acabará el
día con rm concietto de las tres corales de Benicarló.

El domingo día 5 los actos serán de carácter eminen
teme~te religioso, entre los que hay que destacar la
celebración de la Eucaristía que tendrá lugar a las 13
horas en la Iglesia de San B31tolomé, tras la cual se
venerará la reliquia de San Juan Bautista de La Salle.

Por su parte el henn3110 Victoriano Martín nos
comtUlicaba que el sábado día 4 se constituiría La
Federación de Asocioaciones de Antiguos Alumnos de
"La Salle" del distrito Valencia - Palma, con la finalidad
de mantener una mayor relación entre todas y conservar
aún más vivo el espú-itu lasaliano.También nos dio el
hermano dil'ector tma noticia que sin duda agradará
mucho a todos aquellos que estudiaron en el antiguo
colegio, como es la recuperación de la imagen de la
Virgen de Lourdes, que había en lo que se conocía
como la Gruta del antiguo patio; una imagen que data
de 1914, cuando los Hermanos de aquel tiempo, en su
mayoría franceses, la colocaron allí, p31-a pedir la paz en
la Plimera Guerra Mtmdial.

Els cursos amb més persones ins
crites són els de Balls de Saló (tres
grups de 60 al tU1Jnes), Educació
per a la Salut (47 alumnes),seguits
deis grups de Valencia Grau Mitja
(30 alwllnes)i Valencia Grau
Elemental (26 alumnes).És de des
tacar que en moments tan dificils
per a la nostra llengua els benicar
landos i les benicarlandes ringuen
aquest interés per l' estudi de la
seua Ilengua, cosa que ha fet que
aquest any continue l' of{~lia deis
quatre nivells de valencia (oral,
elemental, mitja i superior).

La conclusió que poden extrau
re d'aquestes dades facilitades per
la U.P. és que el projecte
d'Educació d'Adults no formal té
una molt bona resposta entTe el s
nostres conciutadans i vist ayO
només queda demanar a l'equip de
govem que amplie la partida pres
supostaria per a la U. P. de
Benicarló, per tal que aquest pro
jecte no es quede estancat i puga
continuar creixent en anys poste
nors.

Els cursos amb més per
sones inscrites són els de
Balls de Saló (tres grups
de 60 alumnes),

La Universitat Popular de Benicarló
no pot ampliar l' oferta de cursos per

les limitacions pressupostaries
M..Josr;p ARAYO Educació per a la Salut

A quest curs 1995-96 la (47 alumnes),seguits
Universi.tat Popular de
Benicarló no oferta cap deIs grups de Valencia

curs nou i tan sois pot donar conti- GrauMitja (32 alum
nui'tat als cursos ja realitzats en el
cms lectiu anterior a causa de les nes)i Valencia Grau
limitacions pressupostaries. Elemental (26 alumnes)

Segons els responsables de la
U.P. l' objectiu per a aquest any ha
estat consolidar I'oferta deIs cur
sos, i incloure noves iniciatives
com tealTe, activitats artístiques,
butlletí divulgatiu, intercanvis, etc.
Són 1110ltes les persones matricula
des per a aquest curs, el total és de
639, i cal tenir en compte que hi ha
una Ilista d'espera de 130 benicar
landos/es més. Deis alumnes
ma1Jiculats aquest any, el 78% són
dones i el 22% restant homes. Per
edats, les persones de més de 60
anys suposen el 22% d'alunmes
matriclllats, seguits del grup de 31
a 35 anys (14%) i del de 26 a 30
( I1%). Cal concloure, doncs que
benicarlandos de totes les edatsi
sexes s' han animat aquest any a
realitzar algtma de les activitats
proposades dins el pla de la U.P
El nou curs comenyara la primera
setmana de novembre i es realitza
ran un total de 27 cursos.
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Foto denúncia

XJA'¡O BUENO

realització. 1 al mateix temps, per t,mt,
condicionant que la justificació d'aques
tes obres davant la Diputació presenten
sempre diticultats.

Pero encara és més greu que la majo
ria d'aquestes obres d'infrastructura a
carrec de Plans provincials no assolisquen
en un 90% les fmalitats inicialment pre
vistes, així les mo1tissimes vivendes afec
tades pel col·lector de l'Av Papa Luna
encara no s'han connectat, per desidia
municipal, a aquest col· lector i per tant
segueixen abocant les seues aigües a fos
ses septiques. De la mateixa manera, tret
de IFF, cap altra industria aboca les seues
aigües brutes al col· lector del Polígon
IndustIial, malgrat que algunes són mo1t
contaminats i presenten greus problemes
de descontrol o d'obturació de la xarxa
antiga, i encara és més greu que alguna
d'elles ho han demanat reiteradament pero
ningú els fa cap cas, com la SIER.

També és curiós com el canvi de la
xarxa de clavegueres del centre de la ciu
tat només ha consistit en la instal·lació
d'uns quants tubs de plastic, pero en cap
moment s'han connectat les cases a aques
ta nova claveguera,per tant ara per ara és
una inversió inútil i que no solucione e!s
greus problemes que genera l'actual
xarxa, i aixo perqué l'empresa adjudicata
ria ha marxat afer altres obres "mes
importants" .

En definitiva des de l'ajuntament, tant
govern municipal com oposició, s'han de
replantejar aquests plans per tal que
sil:,'1len més viables, efectius i sobretot
positius per a Benicarló, i que s'executen
sempre dins d'uns tenninis prudents i
logics.

Ara bé tins ací tot són tlors i violes,
pero SI anaJitzem la reaJitat d'aquests
plans provincials ens trobem que tant en
la seua previsió, com en I'execució i en la
seua finalitat no són del tot positius, ja
que moltes vegades els projectes per a
sol· licitar ser inclosos c1ins d'aquests plans
es fan a pressa i corrents i sense que 1'0
posició municipal i la resta de ciutadans
els coneguen i valoren com cal, obligant
de vegades a aprovar, uns pressupostos
municipals condicionats per aquests
plans, com ha passat enguany.

Tret d'IFF, cap altra industria
aboca les seues aigües brutes
al col'lector del Polígon
Industrial, malgrat que algu
nes són molt contaminats i
presenten greus problemes de
descontrolo d'obturació de la
xarxa antiga, i encara és més
greu que alguna d'elles ho han
demanat reiteradament pero
ningú els fa cap cas, com la
SIER

També tots aquests plans pateixen
sempre un important endarreriment en la
seua adjudicació i per tant en la seua exe
cució, conveltint en nonnalitat, una cosa
que hauria de ser ocasional, que un pro- .
jecte d'un any es fa l'any següent per
raons de manca de liquidesa a tresoreria,
o per mala gestió de l'equip municipal que
trau les bases de contractació a final s de
l'exercici, provocant que any rera any hi
ha sempre UD endarreriment en la seua

D'altres Plans provincials
encara estan en vies d'actua
ció, com el canvi de voreres i
col, lector del Passeig Marítim
o bé estan demanades per a
un futur immediat, com és la
peatonalització del nuc1i antic
de la ciutat.

QUINS PLANS PROVINCIALS ?

Aixi durant e!s últims anys s'ha realit
zat e! col· lector d'aiglies residuals urbanes
de l'Av Papa Luna; el d'aigües residuals
industrials ( col·lector Fase 1 i 2 del futur
Potigon Industrial de Benicarló ); s'ha
comenyat a canviar la xarxa de clavegue
res d'alguns carrers del casc urba en estat
deplorable (loan Caries 1, Pius XII,
Colom, etc). D'altres Plans provincials
encara estan en vies d'actuació, com el
canvi de voreres i col·lector del Passeig
Maritim o bé estan demanades per a 1111

futur immediat, com és la peatonalització
de! casc antic de la ciutat.

I Si vols veure publicada la teua Foto denúnica, ho pots fer enviant-Ia a

1M \/4< k g~, cl Sant Francesc, 95.

L'accés a Benicarló venint des de Valencia és. una entrada perillosa. Quan
et desvies a la dreta per entrar a la poblaclo resulta que has de frenar I

donar pas preferencial als que vénen del camí de Sant Gregori. Algú pot
pensar que la carretera que ens fa aturar-nos és més important que la N-340,
pero t'adones que has de deixar pas als que vénen de sant Gregori. La diferen
cia de transit entre els que entren venint de Valencia als que vénen de Sant
Gregori és de 20 a 1. Doncs, el Moptma de Madrid devia confondre els núme
ros.

Ací ens ha quedat un altre bunyol que per la seua importancia puja al primer
lIoc del ranquing d'obres-bunyol.

N onnalment els Ajuntaments
necessiten e! suport d'altres admi
nistracions públiques per tal d'e

xecutar les obres d'infrastructura necessa
ries i vitals per als seus municipis, ja que
tots tenen problemes de liquidesa, per
aixo és comprensible que el nostre con
sistori demane diferents actuacions tant
per al casc urba com per al seu tenne a la
Diputació de Castelló a traves deIs Plans
Provincials.
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Premis Alambor: Una nit important per a la llengua i la cultura del País Valencia

• EIs tres Premis es queden en terres valeneianes: Franeese J.
Bodí guanya el de Contes, CarIes Llueh el d'Assaig Breu,

i Osear Pérez el d'Investigació Idiomatica

• M. Aritzeta, la Penya Setril1 i Alfred Giner foren homenatj ats

REDI1CC[C}

P
roP d'un centenar de
persones assistiren el
proppassat dissabte 21

al Jliurament dels VIll Premis
Alambor, que s'estan consoli
dant com els més importants
de les comarques de Castelló.
El VIllé Premi de Contes va
ser guanyat perFraneese J.
Bodí, d'Agres(El Comtat) amb
el conte "Crui"lla", el III Premi
d'Assaig Breu va ser per al
benicarlando i col.laborador
de LA VEU, Caries J. Uueh
Fernández, pel treball "Les
eglogues impossibles de
Vicent Andrés Estellés" i el IV
Premi d' [nvestigació
ldiomatica va ser per a Ósear
Pérez Silvestre , d'Eslida(La
Plana Baixa) pel seu treball
"Un regatxol que baixa del
Maestrat": el vocabulari de

MnJoaquim Garciai Girana
(1922).

En l'acte es va retre home
natge a Alfred Giner Sorolla
per la seua excel.lent trajectó
ria com a científic, poeta i de
compromís amb la identitat
del País Valencia, el qual en el
seu parlament va destacar la
ímportancia que va tenir per a
la seua tonnació els estudis
que va realítzar a I'Institut de
Benicarló en els anys de la
República. Així mateix es va
homenatjar a la Penya SetriH
per la seua tasca de recupera
ció de tradicions anelades a
Benicarló, el seu president
Josep Manuel Maura, va
mostrar el seu agrai"ment per
que amb aquest homenatge és
reconeixia que la tasca que
realitzen no és únicament fes
tiva sinó també cu1ttU"al i va

mostrar el seu desig de conti
nuar per aquest camí.

Hi va assistir com a escrip
tora convidada Margarida
Aritzeta, directora del
Departament de Literatura
Catalana de la Universitat
"Rovira i Virgili" i novel.lista
amb una amplia producció, la
qual amb un bell parlament, va
fer referencia a la unitat de la
nostra llengua, tant si se li vol
dir valencia, catala o "polaco
absurdo".

L'acte va estar presidit per
l'Alcalde la ciutat, Jaume
Mundo, i hi van assistir diver
ses personalitats del món de la
política i de la cultura, com el
Director Territorial de Cultura
1 Educació de Castelló,
Fl"aneiseo Baila, el Regidor
de Cultura de Benicarló,
Floaneiseo Flos, els Directors

Territorials de Cultura de
TalTagona, Joan Tortajada,
de Tortosa, Ramon Miravall
i de Lleida, Eugeni Nadal,
l'alcalde de Valls, Jordi
Castells i la Catedratica de la
Universitat Autónoma de
Barcelona, Teresa Escalas i
una amplia representació deIs
mitjans de comunicació. Així
mateix van excusar la seua
assisténcia, i van enviar la
seua adhesió a l'acte; el Bisbe
de TOltosa, Uuís Martinez
Sistach, el President de la
Diputació de Castelló, Carlos
Fabra, el Conseller de Cultura
de la Generalítat Valenciana,
Fernando VilIalonga, el
President de la Generalitat ele
Catalunya , Jordi Pujol i la
Minis1Ta de Cultma, Cal'me
Alborch.

Regio Cinema de Benicarló
Del 27 al 30 d'octubre

• Mientra dormías c~ k (!~/,d (!~Lt;~1 1$

... ~~~!t~ 20=.1=éJ===---=

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

Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
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E
l mussol des de fa
t¿mps - ve observant,
que malgrat els

esforyos realitzats dia rere dia
pel personal de la neteja públi
ca, els carrers de la ciutat no
estan tant nets com fora desit
jable, així constantment és pot
observar burilles de ciganets,
paperets de l1epolies, crostes
de fruits secs de diferents ori
gens,... i si no es va amb
compte segurament les sabates
deis humans es perfumaran
amb els residus solids i líquids
d'alguns animals de compan
yia d'altres congeneres que
sense cap cura deixen que gos
sos, sobretot, dipositen els
seus excrements a qualsevol
!loc del caner.

Aquestes actituds de fotre

continuament a l'ajuntament
en el seu desig d'aconseguir
una ciutat neta, boruca, agra
dable, etc per a tothom, es
veuen augmentades per la
nova moda publicista d'envair
la intimitat de cases, bústies,
reixes, etc de fulls, fulletons,
díptics, tríptics, de tots els
tamanys, formes i colors que
les empreses volen fer anibar
als ciutadans per- tal de fer-Ios
consmnir el seu producte.

EIs carrers de la ciutat
no estan tant nets
coro fora desitjable

Ara bé, el mussol, no té
gens ciar si aquest objectiu
reahnent s'assoleix, ja que
aquest repaJtiment d'aquests
papers ho faJl persones que no
tenen cap mirament a l'hora de
deixar-los aon han d'anar, és a

dir a les bústies; així per acce
lerar i finalitzaJ· el repartiment
els van deixant a qualsevol
1I0c on els sembla, per exem
pie enganxats a les portes,
tirats a les entrades de les
cases, als vidres deis cotxes,
etc provocant que després de
la passada deis repartidors de
la nova bona els calTers s'om
plen de fulls per tot aITeu,
obligallt així que el servei de
neteja públic tinga que justifi
car el seu sou recollint aquests
papers als que ningú vol l:er
caso

El mussol creu que des de
l'Ajuntament cal per lm costat
redactaJ· una ordenanya que
reglde aquesta practica incivi
ca, i per tant demanar a l'em
presa anunciadora les cones
ponents responsabilitats civils
quan els seus repartidors
emmerden el poble; i al mateix
temps que des del consistori
s'augmente el nombre de

papereres i exigir també a
I'empresa FCC que tots els
papers reco!lits siguen diposi
tats als contenidors adients per
al seu posterior reciclatge. I no
estaria tampoc de més que la
policia municipal actuaJ·a amb
més control sobre aquestes
persones que per acabar abans
no fan bé el seu treball.

Pero el mussol té dubtes
sobre quin poder etic té l'ajlffi
taJllent, és a dir els polítics,
per a fer ayO, quan dmant totes
les campanyes electoral s fan
el mateix que Sabeco, Ecocas,
Proelectric, Prica, Campo, .. .i
moltes alu·es empreses que
sense cap respecte per la natu
ralesa utilitzen el papel' per a
malbaratar-lo_ Ara bé són la
resta de habitants del l11unicipi
els que han d'obligar-Ios a
solucionar aquest malaltia
moderna.

El teu setmanari Sense afonies Subscriu-t 'hi
'-- -
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-_._~_._-------- ---------------------------------------

Se subscriu a ~ I¡~ k E~, per l'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), 02.470 pts (26
números, semestral, bonjj'ícació 5%) protTogable si no hi ha ordre en contra. Als enviaJnents fora de Benicarló caldra afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

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

Signatura: _______________________________-º- -=d:.::e--:l:..:.9.9=- _

Domiciliació bancaria

el'
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Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació Cultural la Fel'llm de Benical'ló per I'im

port ele subscripció a~ I¡~ k E~.
,

Signatura: el de 199
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La Unión Europea ha denegado
el programa Horizon

al GRAMC de Benicarló

En una entrevista realizada en la sede del
Gramc, Mohamed Tahiri, el coordinador
local de esta asociación en Benicarló, nos ha

confirmado la denegación por parte de la Unión
Europea del programa Horizon para minorías étni
cas.
El GRAMC de Benicarló lo conforman un grupo de
inmigrantes y benicarlandos cuyo objetivo es dar
respuesta al problema de las minorías culturales.

MüLLETS AL FüRN

Pocs peixos tenen una cam tan apreciada com la deis molls.
La delicada textm"a d'aquest peix, que mai ha d'exedir
d'lUla I:,'Taudaria de mig pam per poder gaudir-ne d'una fi~e

sa conecta, ens obliga a cuinar-lo de maneres senzilles que no ofe
guen el seu protagonisme.

Considero que preparar el peix fi'esc amb excés
de condiments traiciona l' esencia mateixa de la. .
cuma marmera

RIWACCfON
Llevan ya un año trabajan

do en nuestro pueblo y ya
cuentan con casi 100 socios.
Hemos de tener en cuenta
que en nuestra ciudad hay un
colectivo estimado de 600
magrebíes, entre los que
encontramos 40 o 45 fami
lias.

Uno de sus proyec
tos inmediatos era
crear una asesoría
jurídica y laboral
para los inmigrantes
y contratar una per
sona que se ocupara
de éste

El sr. Tahiri afirma que
"actualmente no tenemos
ayudas de ninguna parte,
sólo tI'abajamos con las
cuotas de los socios y tenía
mos muchas ilusiones pues
tas en el Horizon. Este pro
grama es una ayuda para
los trabajos que se realizan

con los emigrantes y hubie
ra sido de mucha ayuda
para que nuestra asocia
ción se consolidara, no con
sistía sólo en una ayuda
económica sino que tam
bién se afrecían programas
de formación."

Uno de sus proyectos
inmediatos era crear una ase
salia jmídica y laboral para
los inmigrantes y contratar
una persona que se ocupara
de éste, ya que lUlO de los
problemas más importantes
que tienen los inmigrantes es
tramitar todos los documen
tos necesarios para estar
legales en nuestro pais, otro
de los proyectos priOJitarios
era organizar cursos de len
glla española para magrebíes,
pero ahora "no podemos
permitírnoslo y sólo conta
mos con el trabajo volunta
rio de las personas que
quieren colaborar con
nosotros".

Considero que preparar el peix fresc amb excés de condiments
traiciona l'esencia mateixa de la cuina marinera basada en la pre
carietat intencionada. No pretén altra cosa que conveltÍr en prota
gonistes les materies primeres de la mar.

El moll al [orn és una manera agraida i antiga
de preparar aquest peix. En una platera untada
amb oli disposarem un llit de ceba a galls ben
fins i pataques tallades en rodanxes primes

El moll al fom és LUla manera agraida i antiga de preparar
aquest peix. En una platera untada amb oli disposarem LUl Hit de
ceba a galls ben fins i pataques tallades en rodanxes primes. A
sobre d'aquest estendrem reposadament els mollets que haurem
previament netejat d'escates i brunaes . Salarem una mica el peix
i hi tirarem un polsim de pebre roig que no cal que siga picant.
Després hi escamparem aH tallat en lamines i lUla mica de juhvert
trinxat. Ha arrodonirem tot amb oh d'oliva (no caldria reiterar
aquesta evidencia mai més ... ) per acabar posant-ho al fom dmant
mitja horeta. No convé que li posem la temperatura de cocció
massa alta perque se'ns eixugaria excesivament la cam del peix i
perdria la seua innata gracia.

Aquest plat mauté rencant de les menges senzil1es del nos
tre país, pero la delicada consistencia del peix li augura una accep
tació inusitada entre els paladars més educats. Podem recomanar
un tast de vi del Pla de l' Arc per regar-nos la gola mentre fruim
d'aquestos peixets per completar la conjunció de la terra i la mar
amb contundent propietat. El lector dira.

':.1 :.

LO MANIFASSER MAJO!?

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

Pg. Marítim, s/n
(Junto a ia pista deportiva)

'll' 473892 12580 Benicarló

Bar restaurante

Berná
Dr. Ferran, 7 Passeig Marítim, 104

Tel. y fax (964) 46 19 18
12580 Benicarló



f

Llibreria • Papereria • Copisteria

~G_RE~C>L
Fotocopies • Copies de pl~mols o Enquadernacions
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Jo.%'P !vi. S,IN ABDON

És així mateix el mes deIs
Premis Octubre de Valencia, que
gracies a I'esfory d'Eliseu
Climent, converteix el nostre
Cap i Casal, sovint capital mun
dial de la ruquelia, en capital
lTILUldial de l'alta cultura. 1 estan
els premis "Alambor", que per
Lilla nit il.lwninen el desert cultu
ral de les nostres comarques;
setanta set contes han competit
en la present edició, que és, en
proporció, com si se'n presenta
ren dos mil cent deu a altres pre
mis vei"ns que es convoquen en
llna \lengua de més de tTes cents
milions de parlants. Quan penses
que tot s'acaba sempre ens queda
octubre.

Els Premis Octubre de
Valencia, gracies a l'es
fOf9 d'Eliseu Climent,
converteix el nostre Cap i
Casal, sovint capital
mundial de la ruqueria,
en capital mundial de I'al
ta cultura.

El mes delllibre

Octubre és el me.s delllibre
¡deis premis literaris.
Francfort és el gran mer

cat internacional del II ibre, on es
compren i es venen tota classe
d'histories, fíns i tot les que enca
ra es tenen d'escrillre, i on la nos
tra literatura es va Obl; nt camí a
poc a poc; sembla que enguany
va guanyant posicions elllibre en
formal CO Rom, pero que no
podra guanyar mai la batalla a
aquells que estimem els lIibres
no només pel contingut, sinó
talnbé per I'olor i pel tacte.

És talnbé el mes del Nobel i
del Planeta, els multimilionaris
premis, que en ocasions, fins i tot
premien la bona literatura. És el
mes deis premis "Ciutat d'Alzira"
que promou la mes dü,amica de
les noslTes editorials, Bromera.

Una fotografia
¡l'¡; JOSEP ICUAL

CARTES DE PROP

Vaig retallar, de "La Vanguardia"
del 3 de juliol d'enguany, la ins
tantania i ha restat enganxada a

l'albllm deis mites particulars amb les
que m' agrada, de tard en tard, passar
1'estona.
Hi ha un caporal i un capita de la policia
armada franquista. El bateria escruta
l'anna reglamentaria del caporal, que
somriu amb un bigoti retallat.. El guita
na solista , I'home de les sensibilitats
orientals i la discreció, fa cara d'haver
abusat deis esperits del xeres amb que
els van obsequiar. El geni de la gLútarra
IÍtmica, un deis homes rnés carismittics i
rutilants d'aquest segle de clarobscurs,
va tocat amb 1Ul capen corc1ovés i fa cara
d' emprenyat. El baixista, príncep etem
del pop, fa W1S ul1s rodons i infantils
d'indiferencia o esgotament. Van pu1cra
ment vestits, amb americanes fosques i
corbata, i els sen-ells són nets i genero
sos.
Són els Beatles a l'infermeria de la Playa
de Toros Monumental de Barcelona. En
elmoment de publicar la imatge el rota
tia, feia trenta anys clavats del seu con
cert a la cintat comptal. L'exit elel qllar
tet fou impOltant pero les autoritats de
l' epoca, obtuses, van miral- de tapar-ho
mesellament.
Tanco l'albulll pal"ticular deIs mites, la
foto de l' Ava grinyola de gelosia,a
tocant, pero Ji faig cas a ['animal més
be]] delmón i em poso al giradisc el vell
"Sergent Peppers", que encara avui fa
olor de cannabis i genialitat.

Il TROBADA COMARCAL
DE BANDES DEMUSICA

Aquesta concentració reunira l4 agrupacions
musicals provinents deIs POltS, A\t i Baix
Maestrat; en aquesta jornada es preten fícar de
manifest o recordar que les bandes aglutinen al seu
entom una important quantitat de seguidors, tant
músics, educands de les escoles i soós.

Representen actualment 410 societats musicals
federades nomes en I'ambit territorial valencia,
amb una continuada activitat cultural i musical
genulnament valenciana. Cal recordar que la
Confederació Espanyola de Societats Musicals,
fundada ara fa dos anys a la ciutat d'Altea agrupa a
l5 federacions autonomiques amb seu a Valencia.

Segons ens informava el delegat comarcal de la
Federació Valenciana, Benjamin Caballer, la tro
bada esta organitzada per la societat musical de
Vinaros, en aquesta ocasió, el seu Ajuntament i la
Diputació, així com també coordinada per la
Federació. La trobada tindra el seu inici a les 4 de
la vesprada, pels CalTerS de Vinaros, i acabara a la
playa de bous, amb interpretacions de cada LUla de
les bandes, on estara present també la Banda de
Música "Cilltat de Benicarló".

MJN1STRIL

Aquesta concentració reunira 14
agrupacions musical s provinents
deIs Ports, Alt i Baix Maestrat; en
aquesta jornada es preten ficar de
manifest o recordar que les bandes
aglutinen al seu entorn una impor
tant quantitat de seguidors, tant
músics, educands de les escoles i
SOClS.

E
l dissabte 28 d'octubre tindra lloc a la ciutat
de Vinaros la segona trobada de bandes en
la modalitat de desfilada.
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MARXIVOLS

Moda o necessitat ?

Araja no cal que ens capfiquem si sentim que no podem fer res per solu
cionar els grans problemes ambientals que tenim plantejats.- forat en la
capa d' ozó, plqja acida, incendis, desertització, efecte hivernacle, conta
minació, esgotament de recursos.... - L'unic que hem de fer és consumir
aquells productes que han estat pintats de verd i en un tres i no res tots
els problemes solucionats.

L
a creixent preocupació pels problemes ambientals ens ha portat al
naixement d' una nova moda que se'ns esta imposant per tot arreu.
D'aquesta forma els productes verds o ecol6gics s'obrin pas en un

mercat cada dia més saturat, a la vegada que tranquil.litzen la mala cons
ciencia de certs consumidors preocupats.

Bruc, Erica arborea.- Arbust d' 1-3 m

d'al<;:aria, tiges (sobretot les joves) espessament
revestides de peIs blancs. Ful1es molt cLUtes (uns
3-4 mm). Flors blanques o lIeugerament rosa
des, petites (uns 3 mm), oloroses, agrupades en
gran nombre fent ramells amples al llarg de les
tiges; peduncle floral de la Ilargada de les flors
o poc més. Florida: febrer a maig.- Viu en

terreny silici; és
forva comú al
Princi pat; rar a
lUla gran part del
País Valencia. És
especie caracte
rística de la brolla
d'estepes i brucs;
i no rarament es
fa a la sureda.

ARTURAL' 95: Una "Setmana Cultural de l'Art" amb vocació comarcal.

Per al proper dissabte es prepara 1'acció "MOMENTS
DE L'ART" a benefici de l'Associació Contra el Cancer

ANNA PUJor,

Una exposició fotogra
fica, diverses con
ferencies, un "video

forum" i una acció de CalTer
han constituit fíns ara els actes
organitzats per l'Associació
d'Arts Plastiques a ARTU
RAL'95 que finalitzara durant
aquest proper cap de setmana.

Una proposta especial
ment interessant per al
diumenge sera
l'Actuació del Grup de
Corda de l'Associació
Musical Ciutat de
Benicarló acompanyant
el recital de con tes a
carrec de l'Associació
Cultural Alambor al
Saló Gotic del Castell
de Peníscola

Les activitats han comptat
amb la participació de dife
rents associacions culturals de
la comarca i s'han volgut
situar a les poblacions de
Benicarló, Peníscola i
Vinarós. Per a aquest cap de
setmana es prepara una vetlla
da líric-musical a l'Auditori
de Vinarós on participaran el
Grup Espinela de Benicarló i
diverses agrupacions corals
vinarossenques. Una proposta
especialment intereSSallt per al
cliwnenge sera l'Actuació del
Grup de Corda de
l'Associació Musical Ciutat
de Benicarló acompanyant el
recital de contes a cauec de
l' Associació Cultural
Alambor al Saló Gótic del
Castell de Peníscola. Per al
dissabte a Benicarló podrem
assistir a la conferencia de
José Miguel Zurita
"Velázquez" a les 18h a la
Caixa Rural, i més tard, a les

20.30h. a una performance a
l' AuditOli on palticipanl entre
d' altres la Coral Polifónica
Benicarlanda.

Per al dissabte a
Benicarló podrem assis
tir a la conferencia de
José Miguel Zurita ,
"Velázquez" a les 18h a
la Caixa Rural, i més
tard, a les 20.30h. a una
performance a
l'Auditori on partici
para entre d'altres la
Coral Polifónica
Benicarlanda.

Aquest espectacle anome
nat "Moments de l' Art" ha
estat preparat amb tilla espe
cial il.lusió. Per una banda per
tractar-se d'una experiencia
nova emmarcada dins d'una
practica aJtística col.lectiva i

experimental, per una altra
banda pel fet de realitzal'-se a
benefici de l'Associació
Contra el Cancel'. Una acció
inedita que es situa en la línia
deIs events definits per
Vicente Aguilera Cerni al seu
"Diccionario del Arte
Moderno" d'aquesta manera:
"se trata de uno de los nuevos
conceptos de obra de arte no
objetual, de índole reflexiva e
interdisciplinar , pues para su
realización puede necesitar
todo tipo de elementos, sono
ros, corporales, técnicos, plás
ticos, etc, .... un intento de
superar la esclerosis generada
por la compartimentación dis
ciplinaria, una voluntad de
romper moldes adocenados,
un deseo de aunar las áreas de
la vida, el alte, la comunica
ción y la reflexión ideológi
ca".

-



El Mobel Record Benicarló
no levanta cabeza

A Nl'ON/O S. i.VCHEL

Ficha técnica:
40 jomada lOS Nacional Femenina
Equipos: e.N. Helios - CS. Mobel Record Bef-licarló
Resultado: 88 - 65
c.B. Mobel Record Benicarló: Mar (6) Segoiia, Ana (17), Raquel, Montse
(3), Pepita (8), Mónica (4), Esther (lO), Celia, Raquel, Núria (10), Inés (7)
C.E. Helios: Judez A.M. (25), Serglla S (4), Salen A, Valero M.e. (24),
Garcés (11), La Hoz S. (lO), Ramirez C, Ramon M.I., Gimeno S., Valero
A.B.,judez O. (2), Cajabona M.J.(12)

Nueva derrota del Mobel Record Benicarló y de nuevo en
Zaragoza. Las dos visitas realizadas hasta ahora a la capital maña por
el Benciarló, han resultado negativas pero a la vez muy diferentes.

Si contra el StadilU11 Casablanca las benicarlandas no dieron lllla a dere
chas y llegaron a rozar el ridículo, el pasado sábado contra el CB. Helios el
juego fue bien diferente.

Una primera parte igualada donde ningún equipo conseguía distanciarse
aunque eso sí, con el Helios casi siempre por delante. El Senicarló mantenía
a raya al equipo contrario, aunque éste consiguió llegar al final de la primera
parte con lI plmtos de ventaja.

En la seglmda parte, el Mobel Record Benicarló salió a controlar el tiem
po del partido, realizaba ataques largos sin precipitaciones como había ocu
lTido en los partidos anteriores, buscaban buenas posiciones de tiro, pero 110

tenían suerte y por contra en el Helios surgieron dos jugadoras, Judez A.M. y
Valero M.C que anotaban todo lo que tiraban.

Faltando 10 minutos para acabar el paJtido y con todo resueito a favor del
equipo local, sin saber por qué, empezó una persecución arbitral hacia el
Mobel Record de lo más descarada. Les pitaban todos los contactos por mini
mas que fueraJl, que si bien son personal con el nuevo reglamento, en este
paJ"tido sólo era para el equipo benicaJ"lando. Los árbitros, si así se les puede
llamar, miraban con lupa todas y cada una de las acciones del Benicarló tanto
en ataque como en defensa y se masacró a las chicas del Mobel Record con
un concierto de pito digno de dos individuos con las ideas muy claJ"as de lo
que tenian que hacer.

paJ'a más inri, incluso se cometieron fallos tan graves y por eso mismo
inexplicables, como mandar al banquillo a Esther con cinco personales, cuan
do en realidad era la cuma, o dejaJ" a Mónica con cinco personales.

En fin, diez últimos minutos de despropósitos arbitrales, no sé si intencio
nados o no pero dando que pensar, que no tienen proqué ser la excusa para
esta nueva derrota del Benicarló que ya había perdido el partido mucho antes
por sus propios elTores.

El e.B. Benicarló perd
pero conven<;

.fOSE MIGUEL CORNELLRS "MONCI-fO"

Fitxa tecnica: 4a jamada
Equips: ACO Crevibásquet - CB. Benicarló
Resultat: 68 -68 Resultat despl'és de la prolTo
ga: 85 -78
ACD Crevibasquet: Vidal (27), López (6), Selva
(6), García , Peja, García (15), GOl1zález (8),
Gomila (19), Plácido (2), López.
c.n. Benicarló: Manolo (12), Cristóbal (12),
Andrés (21), Jorge (18), Fede (9), Javi Palazón (6),
Dani, Javi Roca

N o hi ha cap dubte que el C.B. Benicarló
aquesta setmana va fer un bon paJtit, per
que tot hi tenir nombrases baixes, va estar

a plUlt de guanyar al líder actual d'aquesta catego
ría, el ACD Crevibásquet, que al final i després
d'una prorroga va aconseguir imposar-se per un
aj ustat marcador.

Al comenyament del partit, el ACD
Crevibásquet es va posar davant del marcador, pero
la diferencia fou minima, ja que la maxima aconse
guida per I'equip local va ser de només 7 punts. El
C.B. Senicarló anava en tot moment danera, pero
tenia al seu rival sempre a tiro A la segona pmt va
succeir el mateix, l'equip local clavant, j el CS.
Senciarló a 2 o 3 plLtltS. Al final del pattit quan
només quedaven dos o tres segons, el CS.
Senicarló va tindre la victoria a les seues mans, ja
que Manolo tema 2 tirs lliures que ens podien
donar la victoria, pero en va fallar un, i només va
poder foryar la prorroga.

En la pronoga tot era a cara o creu, i va ser el
ACO qui va aconseguir 4 o 5 plLtltS de diferencia, i
es va acabar empOItant la victoria.

Ara el C.B. Benicarló, jahaurá de posar-se a
pensar en el seu proxim rival, el Gandia, que será
un partit dificil al tomar a jugar fora de casa, pero
els jugadors aniran amb moltes ganes de guanYaJ",
ja que els donará malta motivació el pensar que
només van perch"e per la mínima a casa el líder.

EMISSORA MUNICIPAL

BENICARLÓ
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SiEMPRE QUEDAN LAS/LOS CENIZAS/OS

Aquest diumenge tornavem a ser els matei
xos de fa quinze dies. Sembla que setmana
a setmana es confinna I'agonia del futbol

local.
Tradicionalment, hom ha trobat excuses per a

justificar la manca de gent als paItits que el
Benicarló juga al seu campo Un deis motius més
al'ludits ha estat la ca~a. Amb aquest ja tenim
coberta l'absencia d'espectadors fins al mes de
febrero A partir de mar~, i fins al final de tempora
da, en tenim d'altres de tanta for~a moral com: pre
sentació de fal1es, batejos, comunions, festes als
pobles velns, espectacles talU'ins, els partits del
canalplus i treure a passejar la dona.

També podem citar els anomenats errors 10gis
tics: s'han repartit pocs cartells, no s'han enganxat
a \locs estrategics del poble, o el cotxe amb la
megafonia no ha voltat prou i la gent no se n 'ha
assabentat.

Motius de molt de pes són els reterents a les
desavenencies amb els cliteris de la junta directiva
o entrenador: "juga poca gent del poble", "aquest
directiu no el puc vore", "mentre aquest siga entre
nador no penso anar a cap partit" (la paraula "entre
nador" es pot canviar per "president", "directiu",
"jugador", "taquiller" o "enganxador de cmiells",
que de tot s'ha vist), etc.

Alló que més m' emprenya és que,
anant totes les setmanes al futbol i
sent cada vegada menys els assis
tents, mai no m'ha tocat el pernil de
la rifa. Potser siga un bon motiu per
deixar-hi d' anal'.

Pero tot i ser greu el que he dit, al10 que més
m'emprenya és que, anant totes les setmanes al
futbol i sent cada vegada menys e1s assistents, mai
no m'ha tocat el pernil de la rifa. Potser siga un bon
motiu per deixar-hi d'anar.

NI TRATAT

EL C.D. BENICARLÓ ES JUGA LA TEMPORADA
LES TRES PROPERES JORNADES

Diumenge passat, contra el Benag.uasil, el C.D. Benicarló va acabar de
ratificar la seua condició d'aspirant a jugar la promoció d'ascens. Hi
ha un equip jove, lluitador i galopant que el dia que definitivmnent

trenque no el parara ningú.
La veritat és que el Benaguasi1, lUla plantilla economicament tan fOlia com

la que tenia la temporada passada l'Acero, va resultar un enemic dificil de tor
cer; només al final el Benicarló va aconseguir el control d' un partit que se li
havia posat molt costa amunt. Potser el 3-1 definitiu siga un resultat excessiu.

Una doble amonestació el va tirar als vestidors sense
haver-se despentinat.

El matx va estm' marcat per l'expulslÓ del Jove davanter centre Santl, que
només va estar al teneny de joc entre els minuts quaranta-cinc i cinquanta.
Una doble amonestació el va tirar als vestidors sense haver-se despentinat.
Una entrada violenta -tot i que va arribar a tocar al baló- i un poc subtil
Ilen~mnent a la piscina van deixm' el Benicarló tota la segona pmt amb deu
homes. Malgrat la injustícia arbitral, a Santi li villdni bé una jomada de
reflexió, és massa tempermllental i es passa molta estona mnb els bra~os en
creu, protestmlt.

El Benaguasil va fer patir mo\t, excessivament. Caldria anal' desdramatit
zant-ho a~o del futbol. Hi ha socis que s'haurien de plantejar seriosament can
viar de hobby; lUI dia d'aquests els agmTará un cobriment de cor i es queda
ran. Aquest consell també li convindria agafar-lo al senyor entrenenador; no
es pose tan nerviós, home, que les poques perres que li deuen pagar se les
hauni de gastar en tisanes. Tranquil, home, tranquil.

1 diumenge que ve, en horm'i matinal, visita al Parroquial (dispensen el
reble pero no m'hi he pogut resistir) de Pu~ol. Els valencians van cedir la
danoerajomada un empat a casa contra l'intractable Boniana i ben segur que
sortiran a per totes. El Benicarló acarm'a el partit sense cap lesionat i mnb
I'wTIca absencia per targetes de l'esmentat Santi.

Les tres properes jornades seran decisives per al futur de l'equip a la 11 iga.
O la gloria o la mediocritat definitiva. Després del crucial despla~ament a
Pu~ol dos partits seguits a casa contra els potents -i no és un topic
Borriana i Albuixec marcaran l'esdevenir immcdiat del nostre club. Si s'a
consegueixen els nou punts en joc -per que no?- es podra pensar en tal. 1
si no s'assoleixen i en són menys de nou, doncs,... aixo, tal dia fmoa un any.

HERAS LOBATO

Circulo Cultural
Bailes de Salón

¿ TE GUSTARlA SABER BAI

LAR? ¡ANiMATE!

CUALQUIER EDAD ES BUENA

APRENDE CON NOSOTROS

Baile de Salón
Pasodoble

Bolero, Cha-Cha-Cha
Fox-trot, Vals Pericon

Rumba, Merengue
Rock'n rol,1 Tango

y más. mucho más...

Curso 1995/96 50 horas

Monitores:
Rafael Vela

Ma. Carmen Ramos

Comienzo: 20 de octubre
Clases:

Viernes de 20:00h a
22:00h

Sabados de 17:00 a 19:00

Local: Colegio la Salle

Inscripcion,es
informacion

Teléfonos
(908) 0807065¡ .472390.... :'

mañanas
460338 tardes

¡Venga inscribete ya!
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Calendaris deIs equips
del Club Handbol Benicarló (1) La corda 1

Un any més amb certes dificultats per a rebre els calendaris de compte
ció, el Club Handbol Benicarló iniciara aquesta nova campanya esporti
va.

Senior Masculí
"3R Divisió AutonOmica -Masculina":

CEN7RE E'XCURSlONIS7A XllWCA

Ja siga en alpinisme tradicional, en
I'escalada espOltiva o en qualsevol
de les vmiants deIs esports de

muntanya del Verdon a la Patagonia i
de I'Himalaia al Iosemite, la corda és el
component més important de I'equip.
En la corda es diposita, directa o jndi
rectament, la confianya de l'esca.lador.

C. H. Benicarló _ A. D. El Pilar

C. E. U. San Pablo _ C. H. Benicarló

La corda és el component
més important de l' equipo
En la corda es diposita,
directa o indirectament, la
confianya de l' escalador.

10-03-96

18-02-96

1l-(J2-96

25-Q2-96

04-02-96

_ U.E.Betxí

C. BM. Benaguacil _ C. H. Benica,rló

c. BM. ~ol _ C. H. Benicarló

c. H. Beniendó

C. BM.Almassora _ C. H. Benicar1ó

19-11-95

25-11":95

12..11-95

29-10-95

04-11-95

El Club Handbol Benicarló es reserva el dret d'alterar I'ordre deIs par
tits per dispónibilitat de pista o qualsevol altre motiu.

L'evolució de la corda d'aJpinisme a
nivell Ílldustlial té una historia bastant
recento Fins els anys 40 s'utilizaven les
fibres naturals, principalment el
canem: eren les aoomenades cordes
italianes trenades (o cordes Lueztsner).

També es fablicaven amb seda en
alguns casos. Cap al 1950 es comencen
a adoptar les fibres sintetiques per a les
cordes d'alpillisme (en general polia
mides), Íllcorporant el niló, perló, etc,
inclús el polipropilé (sobretot per a els
cordins).

31-03-96

28...Q4-96·

21-04-96

17-03-96

24-03-96

_ (descansa)

_ C. H. Benicarló

_ G. D. Cta. Chabert

_ C. BM. Godella

_ C. BM. Riba-Roja

C. H. Vila Real

C. H. Benicarló

C. H. Benicarló

C. H. Benicarló
--~-I-l--------+--+--------I

C. H. Benicarló

28-01-9.6

06-12-95

14-01-96

21-01-96

09-12-95

Anuncis per paraules

Curs mitjit i superior de valencia
Oberta matrícula tot I'octubre

Universitat Popular
Associació Cultural Alambor

Aprendre la /lengua depén de tú!

Señorita de Andalucía, provin
cia de Almería, hace dos sema

nas se olvidó una cosa en la
Creperia del paseo Marítimo de
Vinaroz. Llamar al 40 06 54. A

partir de las 20h.

Anuncieu-vos ací,
només us costara 250

pessetes
Feu arribar el vostre

anuncl:
treball, ensenyament,

compra-venda, etc.

./ Per teléfon 46 03 38

L'evolució de la corda d'al
pinisme a nivel! industrial
té una historia bastant
recento Fins els anys 40 s'u
tilizaven les fibres naturals,
principalment el dmem:
eren les anomenades cordes
italianes trenades (o cordes
Lueztsner).

Gracies a la utilizació d'aquests
materials sintetics durant el període
1950 - 1970 ha estat possible desenvo
lupar i perfeccionar cordes dotades
d'una estructura diferenciada (les ano
menades de tipus fi-ancés), definint aixi
un estandard de fabricació que avui
respecten tots els fablicants.



MOT ENCREUAT Núm. 9 • per Francesc Anyó AGENDA CULTURAL

HORITZONTALS:
1. Desacords, dissensions. 2. Pataplaf. 3. Xiquetes que pretenen
d' obrar com persones grans. Deu romans i cent r0111ans que fan
noranta ro111ans. 4. 1 ara, més magia: un roma i cent romans que
fan noral1ta-nou ro111ans. Natmal de Tortosa. 5. Esta a punt de
casar-se o acaba de fer-ho. Planta de la familia de les crucíferes.
Preposició. 6. Fruit de 1'olivera. Frases que expressen un pensa
ment que serveix de guia a la conducta d'algú. 7. Company de
Camali. Propi del campo 8. Panderetes castel1onenques.
Embarcació emprada per la navegació esportiva id'esbargiment.
1. 9. Mot. Abreviatura d'agricultura. 10. Cara del dau marcada
amb 1m punt. Cobelta membranosa tenuíssima. En aquel! 1I0c.
11. C. Fer semblant algw1a cosa a una altra.

AUTURAL '95
SETMANA c r;rUR·\L DE

L'ART
DEL 23 AL 29 n'OCTUBllli

SENDER1SME
Diumenge, 29 d' octubre.
Des de Vallivana a Vallibona
Coordina: José M. i Joan Do.
Organitza: C. E. Xiruca de
Benicarló

de noviembre de 1995.
El fallo del jurado se dará a
conocer el sábado 16 de
diciembre de 1995 en el
Auditorio Municipal de
Benicm'ló, en el transcurso de
un Gran Festival Musical.
La dotación será 50.000 ptas.
I el'. Premio. 25.000 ptas. 2°
Premio. 25.000 ptas. almejar
poema procedente del extran
jero(no acumulable a los ante
riOl·es). Diploma a los 3°,4° y
5° clasificados.

Divendres, 27. VETLLADA
LÍRICO-MUSlCAL. 20.30.
Auditori de Vinarós

CURSOS
./ Curs d' Ajudant de cuina
dins els Cmsos de Formació
amb Practiques a les empreses
Düigit a joves de 16 a 21 anys
DURADA DEL CURS: setembre a
juny (grups de 15 persones)
INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS:
Centre Social "La Farola", al
C/ Port, 37, o a I'Oficina
d'Informació Juvenil,
Biblioteca mrUlÍcipal.
Matrícula gratuita

PROJECTES D'INVESTI
GAC¡Ó MIQUEL A. TERRI
BAS
./ La Fundació "La Caixa"
convoca novament el Premi
"Miquel Angel Tenibas" cen
trat en el lema "La
Solidaritat", dotat amb una
beca de 2.500.000 ptes. El ter
mini de presentació finalitza
el 30 de novembre de 1995.
L'entrega pot fer-se personal
ment o a través del COlTeu cer
tificat a la Fundació "La
Caixa". Colaboracions
Institucionals. Via Laietana,
56. 08003 Bm'celona

1 O 1 1987654321

2

3

4
I--t--

5

6

7

8

9

1 O

1 1

VERTICALS:
l. Joc practicat amb 28 fítxes rectangulars, dividides en dues
pmts iguals, cadascrma de les quals porta marcats de Oa 6 punts.
A l'imevés, pot ser la del cel, la del torero... 2. Contagiaras. 3.
Si jugues amb el! et pixes al lIit. Vilata. A. 4. Capacitats emo
cionals. 5. Passo ras. A. Expel'leixes ID1 Iíquid de funcions ter
moreguladores i d'excreció. 6. No té plincipi ni fí. A. Fibra tex
til obtinguda d'lUla planta del mateix nomo 7. Enyoranya. M. 8.
Codi Postal. Faig una operació. Inteljecció que denota dolor,
oblit, error... 9. A l'inrevés, interjecció emprada per a clidar 1'a
tenció d'algú. S. Si és preciós és possible que siga car. LO.
Sortides. Fruit de 1'alzilla i el romeo 11. No digues blat si no és
al - - - i ben lligat. Fer més lIarg.

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:
HORlTZONTALS:
1. Calafatej ar. 2. Animal. Rodo. 3. Virar. Patum. 4. Atordir. Ala.
5. L. Remar. An. 6. Legal. Tanda. 7. O. Orla. Dia. 8. Note. Irat.
V. 9. Anemica. lbi. 10. Rar. Vacades. 11. Nadala. Ast.

VERTlCALS:
1. Cavallonar. 2. Anit. E. Om'm. 3. Liró. Gotera. 4. Amarrarem.
0.5. Fardel!. Iva. 6. Al. iM. aciaL. 7. T. Prat. Raca. 8. Era. Rada.
A. 9. Jota. Nítida. 10. Adulada. Bes. ll. Romana. Vist.

VII CERTAMEN INTERNA
CIONAL DE POESIA
ANDALUZA...
Convocado por la Casa de
Andalucía de Benícarló con el
f111 de difundü' y promover la
cultma andaluza.
Bases:
Obras originales e inéditas
sobre temas mldaluces, con
una extensión mínima de 30
versos y un máximo de 100
versos esclitos en castellano.
Los poemas deberán presen
tarse por quintuplicado, bajo
el sistema de plica, acompafía
dos de un sobre en cuyo exte
rior figure el título del poema
y el lema o seudónimo, y en el
interior del mismo, el nombre,
dirección y teléfono del autor.
Los poemas deberán enviarse
a la Casa de Andalucía.
C/Aleala de Xivert,110 
12580-Benicm'ló, hasta el 30

Dissabte 28. Conferencia
VELAZQUEZ. José Miguel
Zmita. 18h. Caíxa Rural de
Benicm·ló.

Performailce "MOMENTS DE
L' ART". 20.30. Auditori
Municipal de Benicarló.

Diumenge 29. CLOENDA DE
L'EXPOSICIÓ FOTOGRAFrCA.
20.00 h Caixa Rural
Benicarló.

A les 20.30. ACTlJACIÓ DEL
GRUP DE CORDA DE L' ASSOCIA
CIÓ MUSICAL DE BENICARLÓ.
1 RECITAL DE CONTRES.
ASSOCIACIÓ CULTRAL
ALAMBOR.

LIoc. Saló Gótic del castell de
Peníscola.

c
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í.Ó JOAN GREGOR[ ALH!OL

De teatre

-------~._-

Hi hagué un temps, no tan llunya que no el puga recordar
en colors, en que per festes d'agost alguna companyia teatral
de Madrid solia recalar en aquesta plae;a. Anaven de provin
cias peró aixó tan soIs ho sabien ells. La resta teníem r opor
Itmitat de disfrutar d'alguna funció estimable al pati ele les
Escoles i, qui més qui menys, d'assistir per primera vegada a
l'espectacle etern del teatre. Més endavant, les coses van can
viar i no sé si un lifting en el pressupost o que ens va dur, de
retTLIc, la nonnalització tealt-al. La qüestió va ser que aquelles
companyies ultnunontanes foren substituides per grups eI'a
teccionats del país i el ranci repertori de provincias va deixar
pas a un altre ja no ranci sinó thmcament tlorit: la condemna
del teatre valencia. Després, ara ja, ni aixó.

El cas remarcable del Teatre Ruiz, on habi
tualment representava La Troya, una penya
vinculada al Partit Republica Radical
Socialista

Hi hagué un altre temps peró, en que els dramaturgs
van fer un esfore; per dignificar 1'atrotinada fómmla del sainet
i adaptar 1'art i el negoci teatrals valencians a 1'estetica i la
conjuntura social del moment. Durant el decenni que va de
1926 a l'esclat de la Guerra Civil, en efecte, una celta efer
vescencia cultmal va facilitar que algunes d'aquelles obres
s'arribaren a estrenar finsi tot en poblacions aIlunyades del
cap i casal. Tan allunyades com la nostra, amb el cas remar
cable del Teatre Ruiz, on habitualment representava La Troya,
una penya vinculada al Partit Republica Radical Socialista de
la ciutat.

EIs setmanaris locals deIs anys 34 i 36 es congratulen
per la gran assistencia de públic i la qualitat de les funcions
que s'hi o1'erien: El llenazo fue formidable y su interprelación
de verdaderos artislazos. (Libertad, 6-5-34), Como son
muchos los que solicitan palco para dichasfímciones (18 i 19
de mare;) se advierte a los señores que los ocuparon en la
pasada fimción se les reservará la preferencia hasta el miér
coles dia U. Pasada dicha fecha se dispondrá de ellos.
(Libertad, 11-3-34) La ciutat es podia pennetre una tempora
da teatral completa altemant la companyia própia amb les
visites esporadiques de la Penya d'a1'eccionats del Centre
Republica de Vinarós.

Tot i que en el repertori de La 7iYJya predominaven els
sainets de 1'onnat més Oltodox, el grup no estava desatent a les
novetats més arriscades que s' estrenaven a Valencia i s'arri
b -en a representar aeí algunes obres al mes escas d'haver

estat publicades a la capital. En concret, la premsa destaca dos
textos especiahnent renovadors: Cristo del poble (comedia
crm'lica dramatica d'avantguarda social en dos acles i en
prosa) publicada per Jesús Morante Born'ts el 8-2-1934 i que
va assolir més de 200 representacions entre el Novedades de
Valencia i els pobles del país (a Benicarló r 1 de maig del 34)
i Distinls modos de pensar d'Enric Beltran Royo, un intent
eI'adaptar el sainet a la tematica industrial que fou presentat
aeí el 17 de jWlY de 1934, un mes després d'haver passat per
la impremta.

Al campas de l' himne de Riego es va fel'
present a les artistes d'unas preciosas cajas
de bombones

Un fet memorable és la visita de La 7}YJya a Vinarós
l' 11 de mare; de 1934 anunciada com a mostra de fratemitat
després que els d' aquella representaren al Ruiz a benefici deis
presos republicans de Benicarló. Els caduferos hi escenifica
ren tilla pee;a renovadora d'Eduard Boi'1 Navarro, Cadena de
flors (Valencia, 1928), i els sainets El primer nét (1932) de
Manuel Soto Lluch i Laforastera (193 1) del popular Francesc
Barchjno. De l'exit aconseguit se'n fa ressó Libertad (l8-3
34): El teatro eSlaha complelamenle lleno. Cuatro dias antes
se había agotado toda la laquilla pues habia verdadero entu
siasmo por ver Irabajar a la Peña republicana de Benicarló.
Acabat l'acte hi hagué un generós convit, s'intercanviaren
poesies i_al compas de ]'himne de Riego es va fer present a les
artistes d'unas preciosas cajas de bombones con los colores
de la República. Per cert, els artistes a qui acompanyava al
piano el mestre Feliu: Rosita López, Maria Alsina, J.M.
Masip, Antonio Traver, Asunción Escrig, José M. Agut,
Antonio Pruilonosa, Antonio Ferrer, Antonio Esteller i
Guillennina i Milagrito Frexes, l'autora del poema A Vinaros
que comene;a aixi:

SaIUf, Vinarós, salut,
perque eixa és la millorjoia
i dins del cor ha nascut
de nostra Penya La Troya.

'-IIHIt------------~~-·------------------------------------'
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