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El PRU, un altre tren que no para a
Benicarló

Un cop més, s'ha perdut un tren que ens portava cap a
una millora important per a Benicarlo. Aquest tren
d'alta ve10citat s'anomenava PRU (Programa de

Renovació Urbana). S'ha arribat tard, i ara haurem d'esperar
una altra oportunitat per a fer el nostre viatge, tot i que ara
tenim un govern municipal del mateix color que el de la
Generalitat i amb una bona representació institucional a les
Corts. Les causes poden ser diverses i possiblement vénen de
molt lluny, pero el cert és que han passat de llarg una bona
quantitat de milions per millorar el centre urba de Benicarló.
S'han sentit massa excuses i només volem que no es deixen
passar més oportunitats com aquesta i arribar a l'hora a l'esta
ció.

No es tracta tant de buscar culpables sinó "soluciones", que
al cap i a la ti, és el que ens importa a tots els ciutadans.

Cartes deIs lectors
Sra Directora:

Viva en Wla céntrica caJle de nuestra ciudad, en el que podríamos llamar Centro
Histórico, que algunos de nuestros vecinos sólo saben utilizar como cuarto de
baño de sus animales de compañía. Parece ser que estas pequeñas calles, estre

chas, poco transitadas por vehículos y personas son el lugar ideal para que estos animales
hagan sus necesidades corporales, líquidas o sólidas, sin ser molestados. Pero en esas
calles hay vecinos, y no estatuas dispuestos a gastar pmte de nuestro presupuesto familiar
en lejías u horribles polvos amarillentos que sólo afean nuestras maltTatadas fachadas. Un
día esperé a que pasara el causante de mis "maldecaps" y le dije que controlara dónde ori
naba su hermoso pelTito, me hizo caso, su pelTa ya no se ha vueto a mear ni cagar (per
dón) bajo mi ventana, pero, ¡pobre esquina de enjiente!, ha pasado a ser su retrete prefe
rido.

Todo esto se agrava si tenemos en cuenta que por estas calles el servicio de limpieza
municipal es mínimo, por no decir nulo, y que algunos de estos residuos sólidos sólo desa
parecen cuatldo decenas de suelas de zapatos se los lleVatl a sus casas.

M.A.
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A Benicarló no se li atorgara la declaració de

Programa de Renovació Urbana (PRU)

Que haguera significat per a Benicarló?

En el cas de Benicarló s'hagueren rebut importants
subvencions per fer diferent tipus d'actuacions:

REDACCIÓ

Segons ha manifestat en
roda de premsa la UPV
de Benicarló, a

l'Ajuntament de la nostra ciu
tat no se li atorganlla declara
ció de Programa de Renovació
Urbana (PRU) que tenia
sol.lici tal.

L'Administració
Autonómica ha decidit no
seguir subvencionant aquests
projectes de millores urbanes
per falta de diners.

Per que no s'ha aprovat?

Ho diu ben ciar un ORDRE de
lO d'octubre i ho ratifica el
DECRET de 24 d'octubre del
Conseller d'Obres Públiques :
"A partir de I 'entrada en
vigor d'aquesta ordre no s 'o
torgaran declaracions de pro
grames de renovació urbana ".
Fins i tot la Conselleria no
podra assumir els compromi
sos adquiIits amb alguns del
que avui estan aprovats.

EXPOSICiÓN COLECTIVA DE PINTURA
11 de Noviembre a las 19:00 horas

José A. Fuster Beltran (Oleos)
Julio Guimerá (Acuarelas)

* Pavimentació i peatonalització de caITeres i places
. I

centncs I
* Rehabilitació d'edificis públics, entre d'altres la teu

lada i les fayanes del Convent de Sant Francesc, l' Antic I
Ajuntament, l'Edifici de la Presó per a convertir-lo en
una dotació cultural, inelús obres en l'actual
Ajuntament, la casa del marqués previ acord amb els
propietaris, i també una ajuda per a l'Edifici Cultural de
la Fundació Compte Fibla

* Reordenació de la playa del mercat i potenciació del

seu caire comercial .. . I
* Rehabilitació d'edificis pnvats melosos dmtre de la

delimitació de l'area. EIs particulars que l'hagueren
sol.licitat hagueren rebut fins a un 40 % del cost de les
obres de reparació de cobertes i fayanes

En definitiva, haguera pogut significar al voltant
de 180 milions de pessetes d'aportació a carrec deis

~ressupostos de la Generalitat Valeneiana.

Delimitació de la zona d'actuació
del Programa de Renovació Urbana

Pero que és el PRU?

És aquesta una iniciativa de la Conselleria
d'Obres Públiques de I'any 1989, molt interessant i
al que s'han acollit molts pobles. Avui dia disposen
de PRUS gran quantitat de municipis, alguns de la
nostra comarca. Aquest allau de sol.licituds ha fet
que se sobrepassés la dotació pressupostaria inicial
ment assignada.

Els PRUS consisteixen en una serie d'actuacions
coordinades entre l'Administracio Pública i els pro
motors privats que es projecten sobre una area del
nucli de la ciutat amb I'objectiu de fer una millora
integral de infraestructures, edificis dotacionals, així
com propiciar la rehabilitació d'edificis privats.

12580 BENICARLÓ

Avda. Catalunya ,43 TelA70563 HORARIOS
Mañanas
Tardes

11:30 - 13:30 h.
17:30 - 20:30 h.
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L'acolliment familiar: una bona decisió

-

Iv! JOSE? ARAYO

Durant els mesos de novembre i desem~

bre es dura a tenne lUla campanya infor
mativa i de conscienciació sobre I'acolli
ment familiar. Aquesta campanya és una
iniciativa deIs Equips de Serveis Socials
de Base deis Ajuntaments de Benicarló i
de Vinaros i de la Residencia Comarcal
"Baix Maestrat". Les responsables d'a
questa iniciativa, Teresa Octavio
(Psicologa de l'Equip Social de Base de
Villaros), Gemma Redó (Directora de la
Residencai "Baix Maestrat") i Lucia
Nieto (Educadora de 1,Equip Social de

. Base de Benicarló) ens expliquen en la
següent entrevista que és 1'acoUiment i
que significa per aIs xiquets acollits i per
a les famílies acollidores.

LA VEU: Que es pretén amb aquesta
campanya i en que consisteix exacla
mellt?
RESPOSTA: Durant els mesos de
novembre i desembre s'esta fent la cam
panya de divulgació i captació de famílies
acoUlidores. Per tal d'aconseguir-lo inten
tem que els mitjans de comunicació locals
i comarcals es facen resso d'aquest pro
jecte, també estan programades tot un
seguit de xelTades en entitats socials que
siguen sensibles a aquesta problematica.
El següent pas és fer les entrevistes
cOlTesponents amb les famílies que esti
guen interessades en acoJ1ir un xiquet,
se 'ls fara lll1 curs de fonuació i 1'úhim pas
és ja I'acollliment, natLu'alment sempre
assessorats per un deIs nostres tecllics.

L. V: Que és exactament I'acolliment
familiar?
R.: L'acolliment familiar és un projecte

educatiu en que un menor es confía tem
poralment a una familia que no és la seua.
La finalitat de l'acollida és assegurar una
familia al xiquet que per diferents motius
no pot continuar vivint temporalment
amb els seus pares o familiars.
fh V: Qutna d(j'erencia hi ha entre una
adopció i una acollida?
R: Aquestes són dues coses molt dite
rents. Una adopció la realitza una família
que vol tenir un xiquet o una xiqueta com
a fi11 del nuc1i familiar i de manera defíni
tiva. L'acoJlliment és temporal, consisteix
en ajudar a lUl xiquet que no pot estar amb
els seus pares, pero, sobretot, s'ha de tin
dre moit cIar que 1'0bjectiufLnal desitja
ble és que el xiquet puga tomar amb la
seua família d'origen.

L. V: Qutnes característiques ha de tindre
unafamilia que vulga ser acolllidora?
R: Principalment, la famíJia acolllidora
ha de tind1'e ganes de ser-ho, a~o és molt
imp011ant, perque cal ser conscients .que
suposara un gran canvi per a tots els
membres del nucli familiar. També cal
que aquesta familia tinga un mínim d'es
tabilitat i de disponibilitat de temps per a
realitzar aquesta tasca.

L. V: Aquesta és una experiencia nova en
els nosli'es pobles o ja existeixenfamílies
acolltdores?
R: Ara mateix ja hi ha elues famílies a
Vinaros i una a Benicarló que durant tot
aquest any ja han treballat amb nosaltres.
L' experiencia ha estat molt positiva i aixo
ens ha animat encara més a tirar endavant
el projecte i fer-lo extensible a totes les
famílies del poble que puguen estar inte
ressades.

L. V: QUe significa I'acolltda per al xiquet
acollil i per a lafamília acolllidora?
R: Per al xiquet significa trobar illla esta
bilitat i una Honnalitat en la seua vida.
Conviure en un nuc1i familiar estructurat
és important per al seu desenvolupament
personal i emocional. Per a la familia
acolllidora significa un enríquiment per
sonal i el sentiment gratificant ele saber-se
solidaris amb els aItres. Tot i els petits
problemes que cal solucionar (els que es
donen en qualsevol relació de conviven
cia), per a les dues parts és sens dubte
molt posi ti u

L. V Que ha de fer unafamília que vol ser
acalhdora?
R: Només cal que passe pels Serveis
Socials de Base de l' Ajuntament. En el
cas de Benicarló, pel Centre Social "La
Farola" on els infonnarem i resoldrem
tots els seus dubtes.

Ja 110 saben, els esperen a LA FAROLA!
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Foto denúncia

El KYliX..del Poblat lberic del.Puig ~e Benic,arló un.a de les p~ces ~
més valuoses del Patnmonl l-Itstonco-artlstlc de Bemcarlo es
troba fora de la ciutat. El desesert que en materia de museus

viu Benicarló únicament és comparable a la manca de sensibilitat que
les autoritats culturals han tingut, almenys, al lIarg deis últims anys.

Pot ser ja va sent hora de comptar amb un mínim de dotació muse
ística a la nostra ciutat i fer un exercici de sentit cultural, i d'autoes
tima. La projecció i el coneixement de la memoria col·lectiva deis
benicarandos a través deis objectes i del seu estudi hauria de ser una
prioritat cultural, alhora que serviria d'atractiu per a propis i forans.

Si vals veure publicada la teua Foto denúncia, ha pats fer

enviant-Ia a~ 1;4< k g~, el Sant Franeese, 95.
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QUINES JUSTIFICACrONS ?

El proppassat dijOllS 2 de novembre
per casl.,.alitat vaig captar a les ones
hertzianes de la RadIO MUlllclpal

les declaracions del sr. Juan Orero, res
ponsable de ¡'empresa, entre d'aItres,
d'ASFIBE, on ana]jtzava la problemarica
que hi té aquesta empresa anan de les
protestes deIs velns i d'LUla preglU1ta for
mulada el passat ple ordinari de la ciutat
pel PSOE.

Vaig quedar un poc bocabadat
per les raons que el sr. Orero
donava per tal de justificar
l'existencia i la continultat
d'ASFIBE

Realment després d'escoltaT-lo vaig
quedar un poc bocabadat per les raons que
el sr. Orero donava per tal de justificar
I'existencia i la continuHat d'ASFIBE.
Algunes d'aquestes raons són comprensi
bles, fins un cert plmt, com els entrebancs
posats, ara fa dos legislatures, per l'equip
de govem municipal socialista per a faci
litar la instal.lació d'aquesta fabrica de
barqlles a la zona de la Mar Xica i la pos
terior autorització per a treballar a una
nau de Fontcoberta a mig de la ciutat
sense tindre en compte les seues caracte
rístiques de nocivitat i peril1ositat; així
com l'interes inicial, ara fa lm any, per a
h'aslladar ASFIBE alma nau de la Dupont
adquirida per la familia Orero; les mesu
res de control d'olors instal.1ades alTan de

les denúncies deIs veÜ1S a I'ajlmtament,
etc.

Pero alo'es raonaments no eren gens
comprensibles i justificables com per
exemple de que per ser i sentir-se beni
carIando calia acceptar de bon grat aques
ta indústria i més quan donava més de 100
Ilocs de treball directes o indirectes; o bé
que després de patir la ciutat el tancament
de Fontcoberta, Dupont, Cidan, ...calia
mantenir ASFIBE com siga i acosta de
qui fora; o fíns i tot que aquesta indústria
no era perillosa perque allí treballavell
molts dels seus familiars, etc.

El sr. Orero intentava raonar
el funcionament d'ASFIBE
comparant la nocivitat del tre
ball en poliester amb al fum
del tabac, 1'0101' a muntanya,
etc

Pero encara anava molt més lluny i
intentava raonar el seu [l.l11cionament
comparant la nocivitat del treball en
poliester amb al fwn del tabac, l'olor a
muntanya, etc, i sobretot vema a dir que
les queixes deis veins eren injustificades
perque ASFIBE complia sempre totes les
110nnes que els havia dictat I'ajtmtament,
és a dir que ells no obrien mai les fineso-es
a l'estiu i que els olors del poliester que
sortien per elles eren una invenció deIs
afectats, aixo sí, reconeixia que potser als
Vell1S només els 1l10lestava el soroll d'a
quest extractor d'aire que netejava el f01t
olor d'aquest material.

Amb aquestes declaracions
només es vol justificar davant
l'opinió pública, amb una
certa cortina de fum, la reali
tat d'ASFIBE com una indús-
tria nociva perillosa
instal.lada al mig de
Benicarló

Amb aquestes declaracions només es
vol justificar davant l'opinió pública, amb
una certa cortina de fum, la realitat
d'ASFIBE com una indústria nociva i
perilJosa instal.lada al mig de Benicarló,
per aixo continua sent urgent i necessari
el seu trasllat a lm lloc més idoni fora del
casc urba i on poder seguir treballant
sense cap problema tant a mveH de la
salut dels seus tTeballadors com d'infras
o-uctma mínima per a desenvolupar la
seua carta de comandes.

Ara bé si aixo passa per l'autorització
de la Generalitat per a facilitar el o-asllat
d'aquesta fabrica de barques i vaixells
dillS el port de Benicarló, abans tots hau
Iiem de dir la noso'a, perque potser pitior
el remei que la malaItia. 1 per afer més
mengívol aquesta opció mai de la vida es
pot lligar-la amb el futur p01t esp01tiu de
la ciutat.

XLMOBUENO
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- Jos/:; P.4LANQUES

H
ace casi cinco años,
que Benicarló espera
el milagro del "pan i

los peces". Hace casi cinco
allos, que la ciudad está a la
expectativa esperando muchas
soluciones o, lo que es igual,
muchas obras y éstas no apare
cen.

.Se podría hablar de la ave
nida del Papa Luna, de la pis
cina cubierta, de la avenida de
las Cortes Valencianas, de la
finalización hasta la general
340 del "Camí Mallols", del
Paseo Marítimo hasta la
Caracola, de la Apeltura Sur
para enlazar con Vinar-os, de la
apertura del Vial que conduce
desde la avenida de Veda a las
pistas de atletismo, de la aper
tura hasta el mar- de la calle
Hernan Cortés, de la elimina
ción de alguna industria noci
va en el corazon de la ciudad,
de la habilitación y urbaniza
ción de la zona frente al
Centro Municipal de la Salud,
de la solución al problema de
la calle frente a la Guardería
Hirta, de la solución definitiva
de la Emisora Municipal (se
ha perdido un tiempo de oro),
de los semáforos en el cruce
del camino del Cementerio, la
LJrbanizacion Compte-Fiibla,
el estado calamitoso del puer
to, y así, se podrían citar-,
muchísimas de la obras que se
han podi do comenzar o hacer
para canbiarle la fisionomia a
la ciudad.

Pues de todo eso, no se ha
dado un paso al frente con
energía, con decisión, con la
ineludible necesidad de dejar
sentadas tillaS bases que hagan
que Benicarló suene en el
ámbito regional y más que
nada provincial, para dejar de
estar domüdo en los laureles,
en defmitiva salir del ostracis
mo y del pasotismo, en el que
se halla imuerso hace ya cerca
de cinco afias.

¿Qué espera Benicarló para
decidirse a poner en marcha
todas estas realizaciones y
otras que allOra no se acercan a
nuestra mente para rememo
rarlas?

¿Qué esperamos para
levantar el pueblo desde los
pilares del ostracismo donde
se encuentra para proyectarlo
con fuerza hacia el infinito?

Dirán, yeso es cierto, que
se han hecho unas refOlmas,
que se han adecuado plazole
tas (paseo Ferreres Bretó),
plaza del Mercat Vell, Playeta
del Morrongo, pero que han
quedado otras con los proyec
tos en el aire: (plaza Madre
Molas), continuación de la
Segll11da Fase del Paseo de
Febrer Soliano, jardines del
final del citado paseo de la
estación, etc...

Pensamos, que Beni
carló está dormido,
aletargado, sin inicia
tivas

Pensamos, que Benicarló
está donnido, a1etar'gado, sin

iniciativas de grandeza, que
son las que hacen válidos y
grandes a los pueblos y a quie
nes les gobieman. Hace falta
iniciativa, hace falta valentía y
hace falta, si es que así se con
siguen las cosas, endeudarse a
niveles estatales para hacer
realidad la grandeza de los
pueblos.

Cuando todos pensa
bamos que mayo de
1995 nos hubiese lle
vado el cambio, ha
resultado que siguen
pasando los meses, y
siguen lloviendo las
promesas de... no
hacer nada

Ahora Benicarló aparece
muerto, o casi muelto; con las
industrias tambaleantes, con
escasas iniciativas y con fre
nos que ponen el stop a múlti
ples preguntas que se hacen
todos. Ha tenido que morir
todo o casi todo, par"a que se
encendiese la luz roja de la
alerta, y es ahora, y no antes,
cuando otra industria está tam
baleante, quando se despiertan
con las posibles ayudas, cuan
do antes, ya dejaron que que
muriesen otras de prestigio y
de grandeza que habían aupa
do a Benicar'ló a altas cuotas
de mercado.

No nos agrada el pasotismo
con el que se cogen las cosas
en Benicarló. Mientras las
cosas andan, nadie se preocu-

pa de saber el porqué y cómo
andan. Mientras haya alguien
capaz de hacer las cosas, sin
exigir nada a cambia, les pare
ce que eso es lo normal cuan
do lo que hace es entorpecer el
futuro.

No nos agrada el
pasotismo con el que
se cogen las cosas en
Benicarló

Cuando todos pensahamos
que mayo de 1995 nos hubiese
lIevádo el cambio, ha resulta
do que siguen pasando los
meses, y siguen lloviendo las
promesas de... no hacer nada;
ya que no se comprende de
alTa fonna, el que las máqui
nas no se hayan puesto ya a
trabajar' en cualquiera de esos
lugar'es que mencionarnos al
inicio de esta opinión y que
por supuesto le hubiesen dado
a la parloránnica local otra
configmación, otro cariz.
Millones de presupuesto en
los Ayuntamientos, conducen
en millones de dudas. Yeso,
es mny mala cosa para un
Berucarló que se está quedan
do en pañales o mejol dicho
con el "culo al aire".

(Publicat a Castellóll DiaJÍo el
3-11-95)

LA MILLOR INFORMACIÓ • EL MILLOR MAGAZINE • LA MILLOR MÚSICA
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Una nova proposta de la Galeria d'art "Le Nain":
aquarel-les de Julio Guimera i olis de José Á_ Fuster

que ha dit d'ell Narcís Galia,
mestTe de Fuster i de tata una
generació sorgida de la
Facultat de Belles Arts de
Barcelona: "Josep és d'aques
ta c1asse d'artistes que es dedi·
quen a l'art amb el principal
objectiu de gaudir del plaer
que els proporciona la seva
tasca i la satisfacció d'aconse
guir una superació constant en
un camí smcer".

ANNA PUJOL
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TINTOREKIA

La pintma a ['oh de José A.
Fuster Beltran ens rep amb
una tecnica. impressionista
molt elaborada. S' entreveu
dins d'aquest conjLUlt d'obres
mostrades pel pintor
d' Alcanar, una clara evolució
en una direcció més vital i pot
ser més agosarada, que culmi
na en l'impactant cromatisme
deIs seus daners paisatges
marins. Valla pena recordar el

matizaciones, obedecen a
elección más que hallazgo de
pronto".

la tecnica emprada ens pOlta a
dos móns completament dife
rents. A través de 1'aquarcl'la,
el vinarossenc Julio Guimen't
ens transmet un missatge basat
en cls efectes Imnínics que
conté el color del paisatge de
les nostres tenes, de la fami
¡iaritat deIs carrers de pobles
veúls, i de la placidesa de les
aigües deIs ports. Dominador
d'una difícil tecnica també
domina la temiltica: com diu F.
González Cirer " ... todo viene
explicado en un manchado
seguro... donde atmósferas y
volúmenes, tonalidades y

Tot i que el punt de partida
és comú per als dos pintors, de
\larga trajectória autodidacta,

Regio Cinema de Benicarló
Del 10 al 13 de Novembre

" Una historia del
Bronx

El proper dissabte dia 11
s' inaugura a Benicarló
una 11\ostra de pintura

organitzada per la recentment
estrenada galeria d'art "La
Nain". Aquest cap podem
apreciar [' obra de dos artistes
amb un denominador comú:
l' interes per la natura, 1a seua
observació i captació per a
ofrenar-Ia a ['espectador sense
més pretensió que el treball
ben fet.

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
n les seues volades pel
terme municipal de
Bcnicarló, aquest mus

sol de vegades ha tingut la
sensació de ser-hi dins d'una
pe1.lícuJa de I'Oest america, on
els sempre "rolns" indis fan
una darrera altra foguera i a
través del seu fum comuni
quen als seus companys les
ordres d'atac contra els "bons"
e1el sete de cavalleria.

Aixo, tret d'algun diumenge
esporadic, la resta de dies de la
setmana mires des d'on mires:
Corral del Petiquillo, Basseta
del Bovalar, El Puig, la costa,
I'estació... sempre es pot veLU'e
que en algun lloc del tenne hi
ha una o més d'una columna
de fum, unes de color blanc i
altres de color negre, pero en
definitiva residus solids que

molesten als humans i que
opten com la forma més rapi
da d'acabar amb ells és a tra
vés del foc purificador de la
foguera.

Les indústries del moble
cremen els seus sobrants
de fustes, aglomerats,
etc, sense cap control

El mussol ha óbservat com
totes les indústries del moble
de la zona cremen els seus
sobrants de fustes, aglomerats,
laques, plastics, etc, en unes
condicions totalment precaries
i sense cap control deis seus
fLUns i cendres; així totes amb
un clot, tres parets i lUla tela
metal.lica hi tenen nits i dies
encesa una foguera gens res
pectuosa amb el medi
ambient.

D'altres personatges més
llestos utilitzen els abocadors

il.legals del terme per tal d'a
nar cremant els seus excedents
de residus; així hi podem tro
bar humans civilitzats que cre
men pneumatics i olis, restes
de jru'dins i camps, matalassos
i armaris, cadires i taules, car
t1"ons i papers... sense cap
mÚ'ament ni temor a les prohi
bicions dictades per ajunta
ments, Confederacio del
Xúquer, Govem Civil, etc; i
aixa que el Seprona ho intenta
controlar una mica.

Tampoc l'Ajuntament es
!liura totalment d'aquesta
practica umoble, ja que de no
ser-hi responsable deis incen
dis al seu abocador de residus
solids Ul:bans de la carretera de
Calig, no fa un control més
estricte deis possibles piro
mans del seu abocador.

Esta clar que si el terme de
Benicarló vol ser respectuós
amb la Naturalesa i vol evitar
les contaminacions atmosferi-

ques produldes per aquestes
fogates, cal que tots s'esforcen
per tal d'eliminar els matelials
sobrants permitia del seu reci
clatge, ja que si nó, més
prompte o més tard aquests
fums mcontrolables i nocius,
no només embrutaran de cen
dra les sénies del seu costat
sinó que també podran produir
malalties a Ies persones que
els respiren i que no es curaran
amb una simple "aspiJina".

Al mussol només Ji queda
l'esperan9a que amb I'entrada
en funcionament de l'abocador
mancomunat, aixi com d'em
preses per al recic1atge deis
residus industrials, aquesta
practica desaparega totalment
deis costums deis habitants del
Maestral.

[ El teu setmanari Sense afonies Subscriu-t 'hi
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Arribats a aquest poot no podem evitar parlar
,perque molts hi estem pensant, de la maionesa la qual
no es més (encara que algú ho puga dubtar) que una
variant per a paladars "europeistes refmats" poc aves
sats als atreviments de l'aH i enemics de les dietes d'a
questes latituds. Valga aquest incís per a deixar les
coses al seu lloc. Nosaltres a la nostra i bon profit.

La maionesa la qual no es més (encara
que algú ho puga dubtar) que una
variant per a paladars "europeistes refi
nats" poc avessats als atreviments de
l'aH i enemics de les dietes d~aquestes

latituds.

L'ALLlüLI

Per arribar a bon POlt en aquesta sincera. el.laboració
xa.f31·em les dents d'aH que creguem oportunes en un
morter de marbre o terrissa amb lm polsim de sal i en
farem una pasteta fina a la que ens caldra anar afegir un
fij d'oli fins aconseguir la quantitat ideal. Per al menys
pacienciosos recomano, de mal grat, ajudar-se amb 00

rovell d'ou que li donara a l'allioli 1m color i textura
diferents al' original_ Si per una mo1t probable casuali
tat no aconseguireu Higar la salsa més us val que tomeu
a comenc;ar de vell non sense intentar aprofitar-ne ni
gens ni mica de l'intent frustrat.

L 'allioli és de tots els espais mediCerranis. La
cultura de l' olivera maoté una autoritat supre
ma sobre aquesta salsa que ens identifica. Tant

prompte acompanya peix com cam i aixó el fa generós
i cordial a qualsevol taula. Malgrat aixó la seua gene
ralització ha anat reduint-se, ja siga per les modes
dietetiques actuals (que priOlitzen el dessabor sobre la
contundencia de certs elements), ja siga per l'economia
domestica tan avessada a resh-ingir despeses elevades (i
I'oli d'oliva es va convel1int en privilegi de pocs).

que interpretaren tul ampli reperto
ri de música popular i de sarsuela,
on destacaren els solistes Ricardo
Serrano i M"Teresa Sorli que pro
vocaren una sincera ovació del
públic assistent.

Els joves de la coral Kylix sota
la direcció de Lhús Vallés i Grau
varen oferir un paren de peces 3111b
les que ens van demostrar un cop
més estar en una línia de millora
tecnica fmit de seriositat i constan
cia del treball d'aquesta agrupació.

Finalment l'actuació de la Coral
Polifónica Benicarlanda, dirigida
per en Josep Vicent Arnau Tomas,
va sintonitzar plenament 3l1lb el
públic que omplia de gom a gom la
Sala d' Actes del Co!legi La Sane
i, que juntament 3111b les tTes corals
pm1icipants, va interpretar els
Himnes d'aquesta institució i que
van servir de cloenda de I'emotiva
trobada_

Va encetar l'actuació la coral
"Gent Gran", més de 60 cantaires
dirigits per Froi!án Galindo Casten

CONCERT CORAL
INTERGENERACIONAL

ALA SALLE

Va encetar 1~ actuació la
coral "Gent Gran", més
de 60 cantaires dirigits
per Froilán Galindo
Castell

El passat dissabte dia 4,
l' Associació d' Antics
Alumnes, organitzadors

deIs actes commemoratius del 25é
31liversari de "HOg31- La Salle"
V31-en tenir la brillant idea de reu
nir en un mateix escenali a tres
corals de Benicarló: la Coral "Gent
gran" del Club de la Tercera Edat
de Benicarló, la Coral Juvenil
"Kylix" i la Coral Polifónica
Benicarlanda.

,

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

Bar restaurante

Berná
Pg. Marítim, sIn

(Junto a la pista deportiva)
'll' 473892 12580 Benicarló

Dr. Ferran, 7 Passeig Marítim, 104
Tel. y fax (964) 46 19 18
12580 Benicarló

n _
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Les disputes

L
a historia ens la canta Juan Ruiz, el
celebre Arxiprest d'Hita. Resulta ser
que els romans no tenien lIeis i van

anal' a demanar-les als grecs, aquests els van
dir que no les podrien entendre perque eren
poc savis, pero que si les voJien podien els
seus savis tenir una disputa amb els d'ells, i
així van acordar de fer la disputa amb senyes
per millar entendre's. Els romans van triar un
home neci, i eIs grecs un home savi.

Després de mantenir una conversa per
mig ele senyes, el savi grec va dir que els
romans mereixien les seues l1eis car: "Yo
dáe que es un Dios: eL romano dixo que era
uno en tres personas, e taL seña feziera. Yo
dixe que era todo a La su voLuntad; re~pon

dió que en su poder tenié eL mundo, e diz
verdad. Desque vi que entendién e creyén la
hinidad entendí que meresr,:ien de Leyes r,:er
tenidad. "

La historia es repeteix, tal qual,
avui en dia en les moltes reu
nions a les auals ens velem

1

obligats a assistir.

Per la seua banda l'home neci va interpre
tar el següent: "Díxome que con su dedo que
me quebrantaria eL ojo; d'esto ove grand
pesar e tomé grand enojo, respondiLe con
saña, con ira e con cordojo que yo Le que
brantaría ante todas Las gentes con dos
dedos Los ojos, con eL puLgar Los dientes,·
díXO!1"le Luego após esto que Le parase mien
tes, que me daria grand paLmada en Los
oídos retinientes. Yo le respondí que.! daría
a él una taL puñada, que en tiempo de su vida
nunca La vies vengada; desque vio que La
pelea tenié mal aparejada, dexóse de ame
nazar do non ge/o previan nada." La histo
ria es repeteix, tal qual, avui en dia en les
molles reunions a les guals ens veiem obJi
gats a assistir.

JOSE? M SAN ARDON

Anuncia't
Aquest módul de publicitat arriba
més lIuny amb el mínim preu

SoIs val
400 pts

CARTES DE PRO?

.16 JOSE? ICUAL

Una tarda de Sant Josep

Porten raó de sant els savis de I'art de
Cúchares, el nostre "Bos taurus ibéricus" pro
cedeix de ¡'uro salvatge que s'ha conservat

pUl' en el toro de lídia l en les races bovines de les
estepes del sud de Rússia i de les planures del nord
ce Alemanya. Un gravat servat del segle XVII ho
ceI1ifica quasj definitivament.

Tothom ha j ugat al toro més o
menys pes carrers meridional s
jo no sóc l'excepció.

Tothom ha jugat al toro més o menys pes carrers
meridionals i jo no sóc I'excepció.

No fa gaires anys em va entrar insospitadament
una curiositat intel.lectual per endjnsar-me en els
mjsteris -fondos i embolicats- del món de la lídia de
braus. Calia cercar de primera ma la veritat d'ull
ritual farcit de mites i polemiques distorsionades.
Yaíg empassar-me la bibliografía més adient i vaig
acuchr en qualitat de periodista o de simple afeccio
nat als coliseus més propers. No v¡.JIl convéncer a
ningú, peró en aquella aspra meditació que jugava
amb la mort hi havia més d'una íntima veritat irre
futable. Em vaig endinsar amb rigor en un món SÚ1

guIar i hermeúc, vaig aprendre que el torejg confor
ma una manera d'entendre la vida irrepetible.

Va ser en una tarda de toros local,
que vaig conéixer el matador
Juan Villanueva, que prenia l'al
ternativa en una tarda de sant
Josep.

Va ser en una tarda de toros local, que vaig conéi
xer el matador Juan Yillanueva, que prenia I'alter
nativa en una tarda de sant Josep. Aquell xjcot em
va impressionar. És complicat trobar-se en el món
de la tauromaquia una sensibilitat i una raó intel.Iec
tuals més refínades que la d'aquell jove que em par
lava en accent francés. Vaig tornar a senÜr una
encaíxada de torero, que és una experiencia col pi
dora, ja que els "trastos" de lidiar als urons menors,
fan cedir I'os del dit gros fins a quadrar el palmell i
engrandir-Io. Abans de fer el seu "paseillo" de
bateig, em va fer unes refiexions sobre el seu ofici
d'una plasticitat i trascendencia memorables; tota
una filosofía de la vida i de la moI1. Em van impac
tar aquelles paraules precises amb un calfred de
serena emoció. Aquell home, amb una cultura
amplíssima posada al servei de la seua vocació, em
va impressionar. Una estona després, rebregava amb
elegancia i aI1 amb el seu destí i vam gaudir d'uns
trayos esborronadors; aixo va ser una tarda de sant
Josep, amb miracle inclós.

Llibres
El descobriment de la mort

Manuel .loan i Arinyó, Na
Desconeguda, Ajlll1fa11lent de
Cllfarf'{~ia, ü¡fllrf'{da , .1994

Amb "Na Desconeguda",
Manuel Joan i Arjnyó , va
guanyar el Premi de

Narraúva "Benvingut Ohver" de
Catarroja -1993 .

"Na Desconeguda" narra la
histólia deis esdeveniments ocorre
guts a un xiquet entre els seus 9-11
anys, en l'imaginari poble de
"Ribera del Riu" entre 1965-1967,
narrat en primera persona al cap
deis anys .

Tot i que la história té com a pro
tagonista al petit Manel, podróem
parlar d'una novel.la coral, on desfi
len infinitat de personatges, des deis
carregats de bondat i tendresa a uns
altres ben esperpéntics. Tot aquest
món és vist pels ulls del xiquet , que
comenya a descobrir i comprendre
el món deis adults i a jutjar-Io i a
sentir les seues súnpaües i antipa
ties

Pel Ilibre desfila tot el món d'un
(Jable valencia de fa trenta anys ,
I'escola, el futbol, els jocs de carrer,
les processons, I'arribada deis pli
mers turistes, el cinema i la televisió
de I'epoca, el despertar del sexe... l
ajxó és que el lí dona valor alllibre
, que aquest retaule sjtuat en un petit
indret geográfi c abraya Ies vi ven
cies de tota una generació i d'un
país.

Com hem dit abans el Ilibre és
narrat des del present, la qual cosa
és aprofítada per I'autor per a afegir
comentari s iróni cs i referénci es a
I'actualitat, amb la qual cosa aug
menta els trets humoristics sempre
presents en el Ilibre, si bé moltes
vegades podríem parlar d'un humor
una mica agredol y. Aquesta presen
cia constant de I'humor fa que I'úl
tim capitol, per contrast, resulte dur
com un cop de martell, ja que ens
narra la mort del pare, el descobri
ment de "na desconeguda", en un
final dolorós peró pie de tendresa.

"Na desconeguda" és un Ilibre en
el que ens podem sentir identificats
els qui som de la mateixa generació
de I'autor, peró és abans de res un
Ilibre ben escrit i de forma amena,
que está sens dubte entre el millor
que ha fet fins ara el seu autor.

JOSEP /vi. SAN ABDON

se



Influencies del clima
en el medi rural.
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Xiprel; (Cupresus sempervirens)

Llibreria • Papereria • Copisteria

Altres const:ruccions que responen a
les fmtes pluges són els marges. Les
muntanyes de les nostres comarques
estan escalonades fonnant els bancals per
a nivel1ar la ten-a per als cultius, cosa
comú a moltes zones, pero la diferencia
esta en que aeí aquests escalons estan
reforyats amb una construccions de pedra
en sec que són els marges que no es tro-'
ben en altres llocs. Si no estigueren els
marges seria impossible frenar l'erosió
deIs bancal s ja que les fortes aigües de la
tardor s'endmien tota la teITa. Tot i aixo,
de vegades els marges no poden suportar
la forc;:a de l'aigua i cedeixen produillt les
solsides.

Les aigües tant fortes de la:
tardor no es poden aprofitar
massa ja que per la propia
intensitat no poden ser absor
bides per la terra i baixen
quasi totes per les rambles.

Les aigües tant fortes de la tardor no
es poden aprofitar massa ja que per la
propia intensitat no poden ser absorbides
per la terra i baixen quasi totes per les
rambles. Així, dones, l'aigua és un bé
escas que s'ha d'emmagatzemar. Aquest
fet comporta unes construccions típiques,
com els cocós, cisternes i aljubs, que no
trobem en altTes zones.

El regim de pluges en les nostTes
comarques és molt iJTegular.
Oescomptant els mesos de setem

bre, octubre i novembre, que són els
mesos de les fortes pluges, la mitjana esta
en lm poc més de trenta litres per metTe
quadrat mensuals, mentre que en els
mesos que hem esmentat la mitjana
sobrepassa els 60 litres per metre qua
drat, i en octubre sobrepassa els 90.

La inegularitat s'accentua si tenim en
compte que les pluges deis mesos més
hwnits es produeixen en un!; pocs dies
quan es fmmen les grans tempestes de la
tardor. Són les pluges que fan baixar el
riu i de quan en quan fan sortir els ullals.

nova secció

MEDI AMBIENT
Encara que aquestes paraules
apareguen generalment juntes,
la nostra llengua només necesita
del primer per a definir tot alló
que envolta l'home, és a dir les
condicions ambientals que Ji
pelmeten sobreviure, i fer-ho
d'una manera determinada.
Aquestes condicions o cir
cumstancies poden procedir del
seu entom natw'aI, lIavors parla
rem de medi ambient natural, o
bé del seu entorn huma, en
aquest cas parlarem de medi
ambient social.

ALVAR ANYÓ

El tTactamellt de les qües
tions relacionades amb el
medí ha provocat l'apari

ció de paraules i expressions
que, tot i sent cada colp d' us
més freqüent, aixo no implica
que siguent del tot enteses.
Comenc;:arem pel principio

Fotocopies' Copies de planols • Enquadernacions
Teniu al vostre abast, els Ilibres de lectura

recomanats pels instituts de SUP i FP,
ara també consumibles dela marca d'impressores HP

PI. Constitució, 5 • Tel-fax 475698 Benicarló

Plantat fent rengleres deases, és emprat per a
protegir els camps de les fOltes ventades de tra
muntana i de mestral. La fusta molt dura i resistent
és considerada inatacable pels corcs. Originari de
Gre-cia, Turquia i Persia.

11~
el setmanari sense afonies

Plantat fent
rengleres den
ses, és emprat
per a protegir
els camps de
les fortes ven
tades de tra
muntana i de
mestral.

A lt i dret, de branques acostades al tronc i de
capyada estretament fl.lSiforme. Fulles
molt menudes, atapeldes entre elles, d'un

verd negrós. Llavors protegides per un revestiment
d'esquames dures, al conjunt del qual forma una
mena de pinya anodonida. Florida: man; i abril.
És cultivat com a arbre ornamental i funerari; sim
bol d'hospitalitat.

rONYOFIBLA
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El Benicarló posa el bon futbol
i els rivals, els gols

Tot i haver perdut els dos
dalTerS pmtits, tot i l'exagera
da derrota a casa contra el

BOlTiana (1 - 3) , tot i tenir una plan
tilla despoblada... el sotert soci del
Benicarló té encara justificats
motius per a somniar.
Aquesta dan'era jornada el nostre
equip va exhibir un futbol preCIOSIS
ta, vibrant i virtuós durant la prime
ra part (observara el lector -o lectors,
vés a saber!- que aquesta seccióesta
adquirint l'absolut i incontenible
vocabulari de la premsa esportiva
provincial). S'hagueren pogut mate
rialitzar, pel cap baix, quatTe oca
SlOns clamoroses, quatre. El
Borriana només va xutar una vega
da, una, entre els tTes pals i no cal dir
que va ser per a aconseguir el seu
primer gol.

A la segona pmt el Benicarló va tor
nar a acolTalar els de la Plana i fins
i tot Maza va empatar amb un
espectacular gol de falta directa. A
partir d'ahí, dos conlratacs forasters,
un penal a favor que no va xiular
l'arbitre i ...es va acabal'la vesprada.
Per cert, amb el Baniana van viatjar
tUl bon nombre de seguidors, i no
puc estar-me'n de descriure'ls-en LUl
que semblava tret d'tm lJibre de
topics dolent, amb el seu mostatxo
d'Antonio Tejero Molina, l'agrait
estómac d'un Gonsales Lisondo
qualsevol, l'escas cabell pentinat
com Iñaki Anasagasti i, sobretot
sobretot, amb 1m escandalós dauer
penjat de la butxaca dreta del seus
pantalons reproduint la figma daura
da d'un porc. Completmnent cert.

la Junta Directiva esta
buscant desesperadament
un port~r i un davanter
centre que, segons "fonts
ben informades", podria
ser el veteraníssim ex
jugador del Valencia
Castelló Pedro Alcañiz.

1 dema WIa nova ocasió per a pujar
llocs a la c1assificació. A les quatre
de la vesprada, al Municipal, es
rebn't la visita de l' Albuixec, en
altres temps un deIs punters del grup
pero que enguany va anossegant-se
miserablement per la cua de la taula.
Caldra destacar les reaparicions del
sancionat León i del lesionat Josemi
-que contra el Boniana van estar
molt ben suplerts per Gasulla i Johan
Vasconcellos- i l' absencia de
Paquito que va patir una fOlta entra
da al dalTer pmtit. S'haura d'anar
amb compte amb l' excessiu amunte
gament de targetes ja que Eloi, SmIti
i Castro es troben a WIa de I'expul
sió. Davant aquest panorama la
Junta Directiva está buscant deses
peradament WI porter i 1Ul davanter
centre que, segons "fonts ben infor
mades", podria ser el veteraníssim
ex-jugador del Valencia i Castelló
Pedro Alcañiz.
Acabarem amb una curiositat que
ben segur haura passat desapercebu
da: el Benicarló esta tan soIs a dos
p1mts del segon classificat.

MORERA PALeÓ

ELLS

Els partits del Benicarló gaudeixen de dos
complements que pocs equips de la matei
xa categoria deuen tenir tan ben muntats:

una publicació que s' entrega a l'entrada de
Municipal, i un equip de megafonia que més
d'un se'l voldria empOltar cap a casa.
Del plimer només diré que es pot utilitzar com a
passatemps si el matx és avorrit. Per exemple:
"endivinar el significat del segon paragraf de la
tercera pagina" o "interpretar per que la preposi
ció hasta apareix sense la h, és una possible trai'
ció del subconscient?"

Trobem pero a faltar frases tan glorio
ses i lligades al futbollocal com "kas
naranja kaslimón para el deportista
son la solución", "Casa XXX, la firma
que prestigia lo que vende" o
"Benicarló tiene playa, mar y sol y un
equipo en tercera división

El segon mereix un petit comentario Després
d'uns anys d'autentic relax per als nostres oi:ts, fa
un parelJ de temporades que se'ns castiguen les
orelles amb tot un ses'uit de músiques i publicitats
dignes deIs més exquisids torturadors de la
Inquisicio. Els eslógans, amb WI esquema que es
repeteix desesperadament (marca comercial 
frase d'impacte - marca comercial - fiase d'im
pacte - mm-ca comercial) semblen dissenyats per
alguna ma sinistra mnb la finalitat última d' en
fonsm' el comen,: i la indústria locals. Trobem
pero a faltar frases tan glorioses i lligades al fut
bol local com "kasnaranja kaslimón para el
depOltista son la solución", "Casa XXX, la firma
que prestigia 10 que vende" o "Benicarló tiene
playa, mar y sol y un equipo en tercera división".
No obstant aixo he de reconéixer que la megafo
nía té una gran utilitat: em puc assabentm' del
número que ha sortit a la rifa del pemil sense
mOLu'e'm del seient, i qui ha estat el canalla que
se l'el11portan't cap a casa per a menjm--se'l.

POKE'R DE ASES

més radio
EMISSORA MUNICIPAL SENICARLÓ



El C.B. Benicarló torna a perdre

seguía numerosas pérdidas de
balón por parte de I'Hospitalet y
en ataque se encontraban posicio
nes de tiro cómodas que aunque
no se aprovecharon del todo, ~ sí
fueron sufícientes para conseguir
empatar el partido él falta de cua
tro minutos para la conclusión.

A paltir de ahí el buen hacer de
L'Hospitalet, su mayor tranquili··
dad, su mayor acielto en los tiros
libres en momentos importantes]
alguna que otra precipitación del
Benicarló decantaron el partido a
favor de las locales que consiguie
ron ganar por cinco puntos (GO 
SS)

El Mobel Record parece que
empieza a salir poco a poco del
infierno en el que estaba inmerso,
no quiero decir con esto que toda
la culpa de lo que sucedía fuera
del, hasta la semana pasada, entre
nador, pues también tienen su gra
nito de culpa las jugadoras, e
incluso la junta directiva, pero en
este último paltido se ha visto un
cambio para bien a todos los nive
les, que da pie a creer de nuevo en
el equipo yen sus posibilidades de
salvación, aunque tendn't que
luchar muy mucho para conseguir
su primera victoria. Mención
especial se merecen los seguido
res que a pesar de lo incómodo y a
veces madrugadores desplaza
mientos, no faltan a su cita y via
jan con el equipo animándolo en
todo momento y en cualquier cir
cunstancia.

El Mobel Record mejora su juego
pero sigue perdiendo

Antonio Sánchez
Ficha técnica:
6" jornada 10 B Nacional Femenina
Equipos: A.E. L'Hospilalel -C.B.
Mobe! Record Benicarló
Iksultado: 60 - 55
A.E. L'I-Jospitalet: Bueno (2),
Scrrano (10), Dorado (6), Bonich (2),
Montagul (17), Sánchez (4), Torre
(10), Míngucz, Olmedo, Lopera,
Rodrígucz
C,n. Mobcl Ucconl Bcnicllrlú: Mar
(2), Ana (22). Carme (4), Pepita (7),
Mónica (6) , Esther ,Celia, Raquel,
Núría (10), Inés (4).

El Mobel Record se despla
zaba a L'Hospitalet con
más cal-as largas que son

rientes, con preocucpación en
todos pero a al vez con ganas de
jugar bien y ganar, y sin entrena
dor titular pero con un hombre de
la casa al frente, Pepe Arán.

El inicio del paltido del
Benicarló hacía suponer lo peor.
La jugadoras no se entendían y la
defensa no se ajustaba lo suficine
te, 10 que hizo que L'Hospitalet
cogiera muy pronto una ventaja
que fue de incluso 14 puntos.
Entonces las benicarlandas empe
zaron a meterse en el pmtido,
empezaron a darle intensidad a su
defensa, y en ataque les salían
bastante bien las cosas, lo que
conseguía rebajar la diferencia en
el marcador llegando al descanso
con 8 puntos por debajo (30- 22)

La salida del Mobel Record en
la segunda. parte fue fulgurante.
No se daba una pelota por perdida,
se defendía al límite, lo que con-

L'equip de Juan
Carlos ja haura de
posar-se a treballar de
valent, peque si no la
situació es complicaria
més, ja no podrem par
lar d'un equip que Hui
ta per l' ascens, sinó
d'un equip que Huitara
pel descens

Ara l'equip de Juan i
Carlos ja haura de posar-se a
treballar de valent, peque si no
la situació es complicaria més,
ja no podrem parlar d'un
equip que lIuita per l'ascens,
sinó d'un equip que lIuitara
pel descenso El compromís
que tindran contTa el C. B.
Sedavi no és facil,ja que qual
sevol pattit fora de casa és
complicat, pero s 'haura de
JI uitar per aqueixa victoria
tant important que donaria un
respiT a tot el Club.

en'Ql's, com el baix percentat
ge en tirs lliures, errades baix
la cistella, i el nombre elevat
de personals que van realitzar,
que els va portar a acabar el
partir amb 4 jugadors.

J. M. CORNELLES ''MONCHO''

Fitxa tecnica: 6ajomada
Equips: C.E. Benicarló 
Materol Nou Basquet
Resultat: 54 - 65

AnotadOl's per part del C.n.
Benicadó: Manolo (7),
Juanjo (-), Andrés (12), Jorge
(4), Fede (13), Javi Palazón
(8), Dani (2), Javi Roca(4),
Salva (-), Luis David (4)

Una altra vegada el C.
B. Benicarló no va
poder traure un resul

tat positiu, ja que l'equip del
Materol Nou Basquet ti va
saber jugar molt bé al nostre
equip i va aconseguir empor
taT-se la victoria cap a
Ontinyent. Aixo fa que el C.
B. Benicarló comence a tra
bar-se en una situació molt
delicada en la taula, que ja
comen9a a ser preocupan!.

Parlant del partit, podriem
dir que des d\m principi l'e
quip visitantja va comen9ar a
anal' per davant del marcador,
guardant un avantatge de 8 09
punts. Aixo va succeir durant
tot el partit, i al nostre equip
no va saber acursar aquesta
diferencia en cap moment del
partit, cosa que li va portar a
sofrir aquesta nova derrota,
Tot a90 va ser degut a molts

Pares, sofrits pares

ÁLEX GOZALBO r BELTRAN

Les planes del dominical i la selec
ció musical ~ue ofereix la radio el
dJwnenge son dnes de les solu

cions més populars per evadir-se del dw
esfor9 realitzat durant la setmana per no
perdre la feina. L'olor a dinar de diwnen
ge, en les seves múltiples possíbilitats
(paella, fideua o, fíns i tot, canelons),
serena la casa. Algú entra a l'habitatge
pero, tot i que ve cridant, no se Ji entén
res. És el fill. Sorprén, ja que en aquests

--

moments a molts se'ls obJida la seva
existencia. El noi infonna que uns pares
no s'han presentat a la cita i per tant els
necessiten per portar-Jos a jugar a no sé
que, no sé on.

El pare, o la mare, accedeix amb el
regust amarg de perdre tot el diumenge
per contentar el fill. Molts quilometres
després i un cap oblidat el desasu'ós paItit
els espera el microones per recalentar el
menjaI', que no els itnims. La migdiada
sembla obligada i merescuda. Tan sois un
petit passeig abans de sopar.

La repetició deIs gols del seu equip
poden ajudar a disfressar un dia que, tot i
presentar-se amb entusiasme, finalitza de
forma similar al de fa quinze dies o al que
es produira dins de dues setmanes.

Els nois no valoren mai aquesta dura
tasca i pot ser a90 és allo que més
emprenya al personal. Els pares, 1m cap al
llit, mentre senten (sense escoltar-lo) a
De la Morena, confíen que, tal volta, el
cap de seunana vinent sera diferent o,
almenys, que el cap de la fabrica els u'ac
te millar dema. No els ha digueu, pero tot
sera igual.

L'estaca
Els arbitres. Imprescindib'íes pero

impopulars. Mai ignorats i sempre protes
tats. El passat dÍlUllenge la van armar a
Castelló, sent l' equjp juvenil de basqliet
el pel]udicat. Quisera. el proxim?
Esperem í no desesperem.
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Finalitza la temporada colombófila en la comarca
L'espeleologia 1

CENl1lli EXCURSIONISTA XIRUCA

Amb aquesta activitat s'assaboreix
el plaer d'endinsar-se en alló desco
negut

Espeleologia, nom que resulta
de la conjunció de dues
paraules gregues i significa

"estudi de les cavitats". Per tant, tot
alló que es relaciona amb les cavi
tats subterranies, ja siga des de l' óp
tica científica o esportiva, rep aquest
nom

L'espeleologia és una ciencia que
estudia la natura, t'origen i la forma
ció de les cavitats, la seua fauna i
flora. Intervenen, per tant, la geolo
gia, morfologia, hidrologia, biologia
i topografia.J.A. L10pis un deis destacats

colombaires de Benicarló

Anuncis per paraules

.TOAN M. FERRER

També s'entrega a Francisco Polo de Vinarós el trofeu "1 Memorial José Casanova
Sanchís", en memória del colombófil desaparegut la temporada passada, i que consistia
en un ligot de plata.

Dm-ant l'acte el president del Club Colombófil Missatger Benicarló anuncia la cele
bi-ació durant els dies 13 i 14 de gener de la 1 Exposició Colombófila de la Comunitat
Valenciana.

Referent al purament esportiu la
classificació queda de la següent
manera:

Ir. Francisco Quixal (Vinarós)
2n Agustín Querol (Vinarós)
3r. J.M. Febrer (Vina.rós)
41. JA Llopis (BEnicarló)
Sé. Rafa Lison (BEnicarló)

En explorar una cova, avenc, etc.
podem descobrir comunicacions,
boques o grans xarxes subterranies;
amb aquesta activitat s'assaboreix el
plaer d'endinsar-se en alló descone-
gut, contemplant el que fins aqueix
moment cap huma havia vist. El

~~~~~.~~~~~~~~~~~~~rep~pe~on~decreuarcorredo~o

gateres claustrofóbiques són pinze
Hades de l'atractiu de les coves que
amb tanta abundancia s'obrin en tot
el món.

L
a temporada colombófila
queda finalitzada en I'acte
d'entrega de premis que es

celebra en l' Hotel Peñíscola Palace
en que a més a més de molts
colombófils assistiren el President de
la Federació Valenciana de
Colomboillia, Sr. Baselga, l' Alcalde
de Benicarló, Jaime Mundo i el
Regidor d'Esports, Marcos Marzal.

'S'ofereix dona per fer feines a hores.
Ma. Carmen L1uch Tel.: 474624

Es ven VESPA 75 FL CS-Z
8500 km. Temps en garatge, amb

pitó i réspatller quasi nova
90.000 pts Interessats al
Tel.: 47 11 60 JordiMaura

Anuncieu-vos ací,
només us costara 250

pessetes
Feu arribar el vostre

anuncl:
treball, ensenyament,

compra-venda, etc.

Perque I'espeleologia és un esport
viu!!

Perque l'espeleologia és un
esport viu l

A més a més de tot ayo practi
caras tecniques d'escalada, progres
sió amb corda, pujada i baixada a
cavitats, etc, coneixeras 110US com
panys 1 viuras una experiencia 1110

bJidable.

R0sa:·
Per molts anys!

El dia 14 tots pensarem en tu. ./ Per telefon 46 03 38
Un jardiner enamorat
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HORITZONTALS:
1. Pot ser de menta, de llima, d'eucaliptus, de maduixa... La nostra
gegmlta. 2. Automóbil en el disseny del qua) prevalia, sobretot, el
criteri de l'economja del manteniment i de) preu d'adquisició baix.
0.3. Cim agut d'una mlmtmlya. Calyats amb sola. 4. Avies. Emet la
seua opinjó. 5. Doctor. Pedayos mal cosits. 6. Aigua enl1llg del
deserto A i'inrevés, motiu. Tercera persona del singular del present
d'indicatiu del verb ser. 7. Si és de peix prepm"a el pa. Sense curva
tures, sense ondulacions, sense elevacions ni depressions. 8. P. Q.
No té experiencia. 9. Persona estTmwa en alt grau en les senes
mmleres. 10. Qualitat de nu. Encesa d'iTa. 11. Assistent Tecnic
SmUtari. Mesurm"aS el pes d'un coso

VERTICALS:
1. Fill de Venus, dén de J'amor. Tristor. 2. Animaras el foc bufant,
ventant, o removent els tions. Colp donat al baló amb el peu. 3. El
seu oh va ser molt famós. Esdeverument. 4. Contracció. Heroiques.
5. Celebració de i' eucaristia. U. Crucífera cultivada per les seues
anels. 6. Setena lletra de l'alfabet greco Calent, fins a esdevindre
Iluminós. E. 7. Locals disposats per a efectuar investigacions cien
tífiques o tecniques. 8. Tallm" mTan els cabells. Canvia la direcció
d'una nau. 9. Relatiu al mite. Cometre una falta contra la Ilei divi
na. 10. A. L'haca té la sella posada. 11. Flor del roser. Clorur de
sodio Cara del dau marcada mnb un punt.

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:

HORITZONTALS:
1. Alambor. PoI. 2. Cara. Cadira. 3. Ubicat. Eter. 4. Po. Iterar. V. 5.
Uralita. Eta. 6. N. Gel. Pere. 7. Tomar. Sardo 8. úbaT. Alt. Me. 9.
Rei. Colelic. 10. Astronómica. 11. As. Como Cau.
VERTICALS:
1. Acupunhlfa. 2. Labor. Obesa. 3. Ari. Agrai'ts. 4. Macilent. R. 5.
E. Atila. Coc. 6. Octet. Raono. 7. Ra. Rap. Llom. 8. Dea. Estem. 9.
Pitrera. Ric. JO. Ore. Termica. 11. Larva. Decau.

CURSOS
,/ Curs d' Ajudant de
cuina dins els Cursos de
Formació amb Practiques
a les empreses
Dirigit ajoves de l6 a 21
anys
DURADA DEL CURS:
setembre ajuny (grups de
15 persones)
INFORMAClÓ 1 lNSCRIP
ClONS: Centre Social "La
Farola", al
C/ Port, 37, o a l'Oficina
d'Informació Juvenil,
Biblioteca municipal.
Matrícula gratuita

PROJECTES D'INVES
TIGACIÓ MIQUEL A.
TERRlBAS
,/ La Fundació "La
Caixa" convoca nova
ment el Premi "Miquel
Angel Terribas" centrat
en el lema "La
Solidaritat", dotat amb
una beca de 2.500.000
ptes. El terminí de pre
sentació finalitza el 30 de
novembre de 1995.
L'entrega pot fer-se per
sonalment o a través del
correu certificat a la
Fundació "La Caixa".
Colaboracions
Institucionals. Vía
Laietana, 56. 08003
Barcelona

VII CERTAMEN
INTERNACIONAL DE
POESIA ANDALUZA.
Convocado por la Casa
de Andalucía de
Benicarló con el fin de
difundir y promover la
cultura andaluza.
Bases:
Obras originales e inédi
tas sobre temas andalu
ces, con una extensión

mínima de 30 versos y un
máximo de 100 versos
escritos en castellano.
Los poemas deberán pre
sentarse por quintuplica
do, bajo el sistema de
plica, acompañados de
un sobre en cuyo exterior
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
Andal ucía. C/Alcahl de
Xivert, 11 O -12580
Benicarló, hasta el 30 de
noviembre de 1995.
El fallo del jurado se dará
a conocer el sábado 16 de
diciembre de 1995 en el
Auditorio Municipal de
Benicarló, en el transcur
so de un Gran Festival
Musical.
La dotación será 50.000
ptas. 1er. Premio. 25.000
ptas. 2° Premio. 25.000
ptas. al mejor poema pro
cedente del extranjero(no
acumulable a los anterio
res). Diploma a los 3°,4°
y 5° clasificados.

ESCALADA
Dissabte 11 i Diumenge,
12 de novembre.
Lloc: Prades.
Coordina: Sergio G.
Últim dia per apuntar-se,
dimecres 8 de novembre.
Organitza: C.E. Xiruca
de Benicarló

"Exposición colectiva
Hno. Rafael"

Dibujo,Pintura,Escultura
,Plantas ornamentales.
Lugar: Hogar La Salle
Hasta el 12 de

·Noviembre.
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¡6J JOAN GRECOR! AL8JOL

Ferreres Bretó, Don Joaquín (2)

D
esconec per complet, encara que la ignorancia, atrevi
da com és, em disculparia de proposar alguna hipote
si, quin fou el periple d'aquel1s !libres a partir de la

mOlt de Juan Bta. Martorell. La veritat és que el projecte no
va comenyar, pel que sembla, amb bon peu i la indolencia o
vés a saber que va entrebancar aquella iniciativa tan lIoable.
Nihi1novurn ...

Es conserva un inventari de la biblioteca fet
al poc temps d'haver mort Feneres Bretó,
en concret, del 14 de setembre de 1867,i
consta que la Corporació ordena una nova
catalogació deIs !libres quan es va decidir, el
1872!, a traslladar-Ios a la Sala de la Vila
des de la casa deIs hereus de Manuela Polo.

Es conserva un inventari de la biblioteca fet al poc temps
d'haver mort Ferreres Bretó, en concret, del 14 de setembre de
1867, i consta que la Corporació ordena tilla nova catalogació
deis llibres quan es va decidir, el 1872!, a traslladar-los a la
Sala de la Vila des de la casa dels hereus de Manuela Polo.
Aquest recompte pero, es va aturar quan els encanegats,
havent detectat la desaparició d'algwls volums, decidiren no
continuar el registre fins que els lIibres substrets hi fossen
retomats, i així ho van fer saber. Després, cap notícia més.

Per que van anar a parar els llibres a la casa deIs Mique1?
Quant de temps hi van sojornar a recer d'aque11es parets vene
rables? Es van diluir en la biblioteca familiar per a desembo
car, durant els anys setanta, en la donació que els descendents
en feren al municipi? S'ha repetit la historia un segle després
de la primera donació? On han fet aquells volums la sonada
deis justos? Cada hipotesi donaria per a un reJat del millor
Borges. La resposta, de moment: els fats i els homens.

Una altra qüestió. Sembla que tots els nebots -no tingué
fills?- de Don JoaquÍ11 no van ser igualment afavOlits.
Almenys així ho va disposar la seua germana i mannessora.
S'hi conserven diverses 11eu'es de Pasqual Mmtorell i FelTeres
ditigides el 1877 a l'alcalde Ignacio Melo Lores. En elles,
escrites de ma aliena, el qui es declm'a pobre en toda la exten
sión de la palabra y sexagenmio además, reclama de la JImta
de BenefIcencia Mmucipal, dipositaria deIs béns del diftmt a
la 1TI00t' de' sa ge~'niaria, el pagament de 200 escuts que Don
Joaquin li havia concedit i que sa tia, donya Josefa Maria, no
li volgué satisft:r mai: Si se pregunta por la causa de esta dila
ción, aún cuando es fácil de comprender, se dirá que no ha
~~ por falta de petición, y sí sólo por no 11evar a los

Tribunales a mi querida tia Doña Josefa Mmia Ferreres, her
mana de aquel y de la madre del exponente (13-10-1877).

Fa tot 1'efecte que tan bon punt la Junta de Beneficencia va
comenyar a vendre propietats del difunt alcalde els acreedors
acudiren a reclamar deutes pendents. Certament, Dot'ía Josefa
María devia ser una dona de caracter! Un d'ells era el mateix
notari a qui la Junta havia encomanat el procediment d'una de
les subhastes, Don BIas Mattorell i Sanz, el qual va dematlar
la restitució de 1000 Ptes que havia prestades al difwlt.

Una d'aquestes subhastes es duu a tenne encara el 1898
sembla que 1'herencia era de consideració. En efecte, a la mort
de Joaquín Palos Ferreres, que n'havia exercit l'usdefruit, ix a
subhasta una vinya pattida Surrach o Aiguaoliva pero, després
de diverses convocatories en que el procediment es declara
desert, hom acorda ajornar la venda per a ocasión más propi
cia (Actes de la.Jlillta MIillicipal de Beneficencia, 11-1-1899).

Fa tot l'efecte que tan bon punt la Junta de
Beneficencia va comenc;ar a vendre propie
tats del difunt alcalde els acreedors acudiren
a reclamar deutes pendents

Multiplicació de juristes és fOlt datnnosa a la comunitat e
gran destrucció d'aquella, va escriure Eiximenís. Nosaltres,
ciutadans globals del segle XX, després de tot, ens quedem
sense saber si les obres de Don Joaquín en vida hagueren des
cordat la sentencia hidraulíca del francisca o si, alt:rament,
foren totes tan dignes de lloanya com la que aVlú ens ha ocu
pat.
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