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EDITORIAL

L a veritat és que aquest poble ultimament parelX que
torna a reviscolar.

Primer eren els llaw'adors que es mobiltzaven contra els
acords del govern central amb el MatTOC, els quals deixaven als
productes hortofrutícoles del País Valencia bastant malmesos.

I f\ra els comerciants, demanant junt a un partit polític que
l'Ajuntament prenga mesures abans d' instal.lar la Gran
Superfície que pareix ens vindra.

Ben be ens pareix, que la ciutadania comence a reflexionar
I sobre tots els problemes que patim al nostre poble, aixo demos
traria un punt de maduresa molt important per el futur que ens
espera,

La tardor calenteta, pot continuar fins ben entrat 1'hivern,
el temps ho dira.

Associació Cultural Alambor de Benicarló

PRESENTACIÓ DEL DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA

DE L'INSTlTUT D'EsTUDIS CATALANS

A CARREC DE VICENT PlTARCH 1 ALMELA

MEMBRE NUMERARl DE LA SECCIÓ FILOLÓGICA

DE L'INSTITUT D'EsTUDlS CATALANS

DISSABTE DlA 25 DE NOVEMBRE DE J995, A LES 8 DEL VESPRE

PARADOR DE TUH.ISME DE BENICARLÓ

SALA DE CONVENCIONS

V icent Pitarch i Almela. Nascut a Vila-real (Plana Baixa), el 5 d'ablil del 1942.
Llicenciat en Filologia Romanica i en Filosofía, per la Uruversitat de Barcelona.
Fundador i director del programa radiofóllic Nasaltres e/s va/encians (1969

1979), emes a Radio Popular (Vi1a-real i Castelló de la Plana). Va ser regidor per
Esquen'a lndepent de Castelló (EIC), a les primerers eleccions murucipals del 1979.

Membre de !'Institut lnteruruversitrni de Filologia, de I"institut d'estudis Catalans, del
Grup Catala de Sociolongüística i del patronat de la Fundació Gaeta Huguet de Castelló
de la Plana. És catedratic de l' Institut Francesc Ribalta de Castelló de la Plana. Ha prnti
cipat en diversQs congressos i co¡'¡oqws internacionals de romanistica de sociolil1gÜ:íSti
ca i de ]'AILLC.

Ha publicat nombrosos Hibres sobre gramatica i sociolLllgüistica referits especialment
al País Valencia.

Fe d'errates: en I~ PUblicit~t de Le Nain on diu 11 de noviembrel
a las 19 horas hauria de dir hasta el10 de diciembre J
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La Fundació José M. Compte
explica el seu funcionament

MARIA JOSEP ARAYO

L a Fundació José M. Compte Fibla
ens ha fet alTibar documentació
per tal d'aclarir alguns deis dubtes

que la setmana passada vam plantejar
amb les declaracions fetes per la Sra.
Rosa Font sobre aquesta fundació beni
cat-Ianda.

La Fundació José Mo Compte
Fibla és una fundació privada,
és a dir, tant el seu patrimoni
com l'administració d'aques
ta és privat

Segons aquests documents, la
Fllndació Compte Fibla és una fllndació
pIivada, és a dir, tant el seu patrimoni
com l'administració de la mateixa és pIi
vat. Una Fundació, ens defineix un deis
seus administradors, és "1 'adscf'ipció
d'un patrimoni a la realització e/'un .fi
d 'interés general, que compta amb una
organització propia que li permet actuar
amb per.sonalitat jurídica diferenciada
delfimdadO/; i que es regeLr per la nova
LLei de Fundacions".

Pero, quines són les finalitats de la
Fundació José María Compte Fibla?

La final itat de la Fundació és
el íoment i el desenvolupa
ment de la Cultura Ambiental

La finahtat de la Fundació és el foment
1 el desenvolupament de la Cultura
Ambiental (Pensar globalment i actuar
localment). En definitiva, que existisca un
enfocament global (tant espacial com
temporal) en cadascuna de les actuacions
locals (micro, meso o macro), incardinats

en la resolució de les necessitats
de la seua comunitat i entom.

Aquest treball es realitza en
tres arees interrelacionades:
societat, cultura i medi atnbient.

Quios tipus d'actuació perse
gueix la Fundació?

*Sellsibilització social davant
de temes mediambientals i de
qualitat de vida.

*Fonnació i capacitació de
gestors atnbientals

*Coordinació i direcció de
Projectes de Cultura Ambiental

*Assessories a entitats i perso
nes que suposen el desenvolupa
ment desl objectius de la
Fundació

*Infonnació i difusió
*Realització de Mostres 1

Exposicions
*BatlC de dades, biblioteca 1

arxiu especialitzat
*Beques d'investigació
*Realització de h-eballs de coope

ració amb altres institucions amb finali
tats semblants

Quines activitats s'han dut a te.ome
fios ara?

Ja s'ha realitzat l'elaboració
del projecte urbanístic deja
Fundació

D'un total de 27 activitats realitzades
fins atOa per la Ftmdació Compte Fibla cal
dría destacar les següents:

*Signatura d'un Conveni Marc amb
l' Ajlmtatnent de Benicat'ló per al desen
volupament urbanístic del seu únic recurs
immobiliat°i dotacional

*Cessió en precari de l'ús deIs terrenys

de la seua propietat per apat-cament públic
descongestionatlt aixi la zona del centre
de la ciutat

*Elaboració, coordinació i direcció del
Projecte Benicarlandia deis anys 1991,
1992, 1993 i 1994 en col.laboració amb la
Regidoria de Cultura

*Tot un seguít de conferencies, asses
sories í seminaris relacionats amb la
Cultma Ambiental.

*1, potser el que més pot interessat- als
ciutadans de Benicarló, l'eJaboració del
projecte urbanistic de la Ftmdació.

Aquest projecte urbanistic sera presen
tat la setmana próxima, en roda de prem
sa, als mitjans de comunicació local. En el
próxim número de LA VEU nfonnarem
als nostres lectors del contingut del pro
jecte.

12580 BENICARLÓ

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

José A. Fuster 8eltran (Oleas)
Julio Guimerá (Acuarelas)

11 :30 - 13:30 h.
17:30 - 20:30 h.

HORARIOS
Mañanas
Tardes

Tel.470573Avda. Catalunya ,43
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La Unió de LLauradors conti-
nua les mobilitzacions per la

defensa del camp valencia
'~.<~
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tiN/Ó
de lIauradors

COAG

Les reivindicacions del nostres llauradors
són que les nostres procluccions no han de ser
moneda de canvi de totes les negociacions de
la Unió Europea

" ."';~
El nostre futur no pot quedar d~.je:t,

1?EDACCIO
a Unió de Llamadors -COAG, continua la campanya de
mobilitzacions per defensa¡' els interessos deIs agricul
tors valencians,

El proper dia 28 de novembre convoquen a tots els l1am'a
dors de Benicarló a participar en la manifestació que s'ha con
vocat a Barcelona, on els dies 27 i 28 se celebra una
Conferencia en que participaran els máxims mandataris de I'a
rea meditrerrania,

Les reivindicacions elel nostres llauradors són que les nos
[Tes produccions no han de ser moneda de canvi de tates les
negociacions de la Unió Europea i afinnen que "1 'actual pro
posla de I'Organització Comú de Mercal (OC"'M) de frui/es i
hor/alisses, la primera de les que han d'aprovar-se encara
(sent les altres vi, arras i olt), conlé nombrosos aspecles per
judicials per a la noslro agricultura i nOl'l1és d'una resolució
favorable per als noslres inleressos depén que 1'agricultura i
els llauradors valencians puguen continuar senl competilius
en els mercals internacionals"

12580 8ENICARLÓ ICa.tallón)
Corts Valenciones. 15 bujos
Telófono y Fax 964 147 11 67
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RESTAURANTE
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L
a Unitat del Poble Valencia, el passat dimecres 22 va pre
sentar al' Ajuntament de Benicarló lUla moció per al PIe de
novembre on exposa tota una serie de mesures que s'hau

rien d'adoptar per protegir el menutí mitja comen,: de l'impacte
que suposaria la instal.lació d'tma Gran Superficie,a Benicarló,

Segons el Regidor de la UPV Xavier Rodríguez, tal i com han
dit repetí des vegades, "la UP Vesta en contra de la instal.lació de
grans superjicies ", Totes aquestes mesures que han presentat hall
esta! consellsuades amb les dues associcions de comerciants
Jocals, PYME Benicarló i la Unió de Comeryos de Benicarló i
s'ham'ien de dUf a terme abans que s'instal.le LecJerc, "conside
rem que aquests són els mínims per on s 'hauria de comene;:ar a
treballar, ja que el que no es potfer és dir no a la seua instal.lació
i després quan la tinguem a casa pensar en el que podíem haver
jet abans, les lamentacions a posteriori no senJeixen de res quan
el malja estafet, el que cal tenir ciar és que mentre que el govern
de la ciulat estiga en mans del Partit Popular no es pot evitar
aquesta instal.lació, per tant, el que cal fer és treballar pel
comere;: local, encara que no vulguem aquestes grans supet:fi
cles

Les mesures correctores han estat dividides en lTes apartats, llll

sobre contraprestacions a l'ajuntament, en el que destaquen
com a prioritaris la creació de la Regidoria de Comen,:, amb com
petencies i dotació económica, la creació de 1'Oficina
d' lnfonnació al Comery, mesures fiscals tendents a afavorir l' ac
tivitat comercial, i així fins un total de 9 mesures; Wl altre sobre
contraprestacions a Leclerc, en el que es poden destacar la con
tractació labOl'al fins un 75% de gent procedent del padró muni
cipal, un conveni que defense l'estabilitat deIs treballadors, adop
ció ele mesures tendents a promocionar els productes de pro
cedencia local, que el centTe de disribucíó de proeluctes de !'em
presa Leclerc, que té previst fer a ['estat espanyol es quede a
Benicarló, amb el possible augment de Ilocs de treban que aixó
crearía, promoció de Benicarló a través deis alu'es centres que
tinga aquesta empresa, així fins un total d'onze mesures més, i per
últim mesures de control, tendents afer complir el decret d'ins
tal.lacio de grans superficies, i sobre tot totes les referents a mate
ria de conu'actació que es presenten a la moció,

RFDACCIO

G~
La UPV presenta una moció amb
23 mesures en defensa del comer~

benicarlando

MENDEZ NU¡\JEZ, as
TElEFONOS 47 00 75 • 47 SO 38

12580·BENICARLO
(CASTELLON)

;.\uto Edu~lrdo

e/Cervera, 32 tel. 48 10 13 Peñíscola
Mecánica o Electricidad • Ruedas
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L 'actic far de Benicarló és una d'aquelles
construccions emblematiques i més desa
profitades de la nostra població.

Si alguna mancam;a té la 110stra ciutat és en equi
paments culturals. És per aix6 que no estaria gens
malament que aquest edifici arribara a ser el futur
Museu de la Mar. L'ajuntament hauria de fer les
gestions necessaries perque aquest far tinguera una
finalitat cultural, del tot recomanable per a
comenyar a comptar amb infraestructures culturals
que a Benicarló són enormement deficitaries.
Potser caldria iniciar un projecte de catalogació
d'edificis susceptibles d'acollir activitats en el pla
cultural i d'oci, que obviament tindríen de passada
una projecció turística i comercial. Ja va sent hora!

BONAFAENA

urant les úJtimes setmanes des de
l'AjtUltament de Benicarló s'ha
promogut una campanya interes

sa.l1t i molt necessaria: netejar els llindars
i voreres de rius i barrancs del nostTe
temle municipal; així per exemple des
prés deis treballs realitzats el Barranquet
ha quedat com una patena, totalment net
de brosses, canyissos, el1denocs, electro
domestics de tot tipus, bosses d'escom
braries, etc. En definitiva aquesta iniciati
va, segurament dins d'algun pla especial
subvencionat per la Consel1eria correspo
nent, fa que l'aspecte d'aquest indret haja
canviant completament d'un dia per a l'al
tTe, passant de ser un !loc ruinós, amb una
presencia denigrant, a tUl paratge cOlTIlmi
tari més digne i adient per tal de poder ser
utilitzat per moltes persones per a passe
jar, cóner, transitar, ...

Durant les últimes setmanes
des de l'Ajuntament de
Benicarló s'ha promogut una
campanya interessant i molt
necessaria: netejar els Ilindars
i voreres de rius i barrancs del
nostre terme municipa

Ara bé, personalment crec que SI
aquesta iniciativa lloable només es queda

en aquesta actuació puntual, passan't com
aTa fa dos anys que des de les regidories
de medi ambient i conservació de camins
es va fer també una neteja semblant, pot
ser no tant a fons com ara, pero també
important per a traw-e tota la merda exis
tent, ara bé rapidament els seudo-ciuta
dans "respecluosos amb la Natura" poc a
poe van tomar a utilitzar aquests tTOS de
bamll1c per a dipositar les seues deixalles
domestiques.

Es fa necessari a més arnés
que l'equip de govern del PP
pose en funcionament d'una
vegada la Policia Verda
Municipal amb la suficient
dotació de recursos humans,
materials i economics

El que es fa Ilecessari, a més de donar
li més periodicitat a aquestes inieiatives
per a mantindré els espais naturals ben
conservats, és que I'equip de govem del
PP pose en hmcionament d'una vegada la
Policia Verda Municipal amb la suficient
dotació de recmsos humans, materials i
económics per tal d'aconseguir aixo que
tantes vegades s'ha promes, i a més que
lU1 deIs seus objectius sia també, coordi
nant-se amb el SEPRONA, la vigilancia i
control pennanent deIs fematers que són
els nostres rius i barrancs, ja que si no és
així per molts retols de prohibició que es
posen no evitaran que dia a dia es tornen
a omplir de brutícia.

Tampoc eslaria gens malament, í aixo
va ser una proposta feta en el seu dia pel
regidor de medí ambient a l'anterior legis
latma, que des de I'Ajllntament, si ja ha
arribat ]a conesponent autorització de la
Confederació Hidrografica del Xuquer, es
promoguera abans de finalitzar l'hivem la
plantació d'arbres al mateix llindar ara
netejat, pe!' tal de canviar la sella fisono
mia donant-li un aspecte més ele zona
verda i facilitar per tant la sella conserva
ció com lln espai natmal digne de respec
te per tOth0111.

1 ja posats en temes de con
servació no estaria de més
que el nostre ajuntament es
preocupara de netejar i man
tindre curiosa la zona de costa
del seu terme, des
d'Aiguadoliva fins la ratIla
del terme, que ara per ara pre
senta un aspecte lamentable

1ja posats en temes de conservació no
estaria de més que el nostre aju11tament
es preocupara, ja que no ho fara cap altra
administració, de netejar i mantindre
curiosa la zona de costa del seu terme, des
d'Aiguadohva fins la ratlla del tenne, ja
que ara per ara presenta també tUl aspecte
lamentable pel seu total abandonarnent, i
011 en certs llocs la merda aniba a ser pre
ocupant.

XJMOBUENO
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Editat en cassette i cri- el--
Concert "Carmina Burana"

ANNAPUJOL

DRA. M JESÚS RODRÍGUEZ

BAYARRI

Alas puertas del año
2000, la OMS
(Organización Mundial

de la Salud), en abril de 1993
declaró a la Tuberculosis como
una Enfennedad de Emergencia
Intemacional. Aunque controla
da en los países desanolados,
no se halla ni mucho menos en
la actualidad en vías de erradi
cación (situación ideal para una
enfermedad infecciosa de la que
conocemos el agente causal y
los lTatamientos específicos).

La trascendencia de esta
enfermedad, sobre todo a partir
de los años ochenta, viene pro
bablemente motivada por los
impactos que ha supuesto la
coincidencia de varios fenóme
nos El SIDA, la infección VIH
(Virus [mnunodeficiencia
Humana) ha ve aumentar los
casos, y la gravedad de la tuber
culosis en todos los paises. Los
movi ientos migratorios con
temporáneos, sobre todo de una
mano de obra poco cualificada
que hacen fácil la transmisión a
pm1ir de reservorios endémicos
del tercer nllllido, y la aparición
de la Tuberculosis Resistente a
los fánnacos antihlberculosos
de elección, que en su momento
fueron importantísimos en la
lucha antituberculosa.

*Mundialmente la situación
de la tuberculosis es preocupan
te, puesto que supone un fuerte
peso global en la morbilidad
humana, bien diferenciada en
los países desmTollados y en el
Tercer Mundo.

Datos OMS para la década
de los 90

- 1700 millones de infectados
a nivel Immdial

- 20 millones de Enfennos,
con lU1a Incidencia anual total
absoluta entre 8 y 25 millones
de nuevos casos de enfermedad
año

- 3 millones -de muertes-aí'ío.
Responsable del 95% de la mor
talidad en los Países en vías de
desanollo.

*En USA desde los años 50
hasta 1985 se constató un des
censo signiflcativo en la inci
dencia de esta enfermedad, pero
es a pmtir del 85 cuando
comienza a aprecim'se lUl cam
bio en la tendencia con un alm
mante y claro ascenso.

Espafia se encuentra
en una situación preo
cupantee de descontrol
o ausencia de control

*España se encuentra en lUla
situación preocllpantee de des
controlo ausencia de control;
situación que no le corresponde
según el nivel económico, el
ámbito geográfico y el nivel del
estado sanitario.

Las tasas de tuberculosis en
nuestro país son 4-8 veces supe
liores a los del resto de países
desarrollados y avenhu'an que
cada año se ' roducirán en
Espmla alrededor de 16000 nue
vos casos, siendo la mitad alta
mente contagiosos.

A iniciativa de l'
Associació Musi~al

Clutat de Berucarlo l

de la Coral Polifónica
Benicarlanda s'ha fet realitat
la reproducció en cassette i
disc compacte del Concert
que va servir de c10enda al
Cicle de Concerts de
Primavera d' enguany.
Aquesta producció es va pre
sentar el passat dimecres fes
tivitat de Santa Cecília,
patrona deIs músics.

Vm'en presidir l' acte a més
de les autoritats local s, direc
tius de les enti tats promoto
res, així com els directors de
¡es corals Lluís Vallés, Joan
MoreHa, Carlos Vives, Josep
Vicent Amau, el director de
la Banda ele Música laime
Rebollar j el tecnic de so
loan Peiró que varen dirigir
unes paraules al nombrós
públic assistellt a aquest acte.

Aquesta edició pennetnl
conservar el record d' una
actuació memorable fruit de
la col-Iaboració entre músics
i cOl·alistes. Varen fer possi
ble aquest esdeveniment la
Banda de Música Ciutat de
Benicarló juntmnent mnb
unes dues-centes veus proce
dents de la Coral Polifónica
Benicarlanda i de la Coral
Kylix, a més de les agrupa
cions corals de la velna
població de Vinarós: la Coral
Gm'CÍa Julve, la Coral Juvenil
"Sant Sebastiit" i I'Orfeó
Vinarossenc. També es va

Al preu de 1.000.-pes
setes el CD i de 500.
pessetes el cassette, es
pot adquirir a través
de les entitats promo
tores i en diversos
establiments de
Benicarló

comptar mnb la pmticipa

ció deIs solistes Manolo

Royo i G~mll1a Roig.
La prImera gravació a

canec del tecnic de
I'Emissora Municipal loan
Peiró, convenientment eme
gistrada per una empresa
especialitzada de Valencia ha
donat com a resultat un pro
ducte de gran qualitat de so
que recul1 diverses peces
corals i de bmlda que com
pleten l'audició deis
"Cannina Burmla" de Carl
Orff.

Al preu de I.OOO.-pessetes
el CD i de 500.- pessetes el
cassette, es pot adquirir a tra
vés de les entitats promotores
i en diversos establiments de
Benicarló que s'han ofelt per
a dishibuir-Ios.

Després d'una breu audi
ció i del posterior vi d'honor
gairebé la totalitat deis assis
tents varen manifestar la
vol untat de que aquest esde
veniment constituís ¡'¡nici de
tot un seguit de col, labora
cions que sens dubte incenti
varan l'interes per la música
a Benicarló i comarca.

-
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Entrevista amb Rosana Blasco Roig,
Fallera Major de la Falla L'Embut

Comen~a ja a respirar-se
l'ambient faller, totes les
comissions ja comencen a
donar a coneixer a les
xiques que durant l'any
1996 seran les autentiques
reines de la festa. LA VEU,
setmana a setmana, les pre
sentara als seus lectors, i
per a alxo comptara amb
una coHaboradora de luxe,
Raquel García Molina,
Fallera Major de Benicarló
1996, que parlara amb totes
elles.

Raquel Careía Malina

0 111 en un/ardi, pie de bellesflors,
em trobo jo ara en el bonic esce
nari que representa la cort de

.fálleres de la Falla I'Embut, periJ en
aquesf jardi hi ha una .flor que desfaca,
una rosa plena de lIul11 i colOl~ em re.ferei
xo a la que sera maxima representant d'a
questa.fáLla duraril 1996, la srta. Rosana

BLasco Roig/Illa és una jovc benicarlan
da de r anys, esta esludiant 2on. d'admi
nistratiu i en acabar voL estudiar empre
sariaLs. Rosana viu Les Falles des que Fa

naixel; .la que tata la seua familia viu La
.!esta. La podcm definir com una xica
extravertida, simpatica, sincera, decidi
da... aixi La podrem vore en les contesta
cions que ens va donar i aixi La podrem
coneixer durant lot L'any.
- Et,!efa il/usió ser.fálLera majar? Fra un
sOl/111i que ja s'ha realilzat?
* Sí, em feia iHusió ser fallera major i a
més em sento orgullosa per representar
aquesta falla, ja que penso que és la
millar.
- La comissió de la Falla l'Embut, com el
va elegirfalLera major?
* Varen vindre els membres de la comis
sió a casa i em van propasar ser la fallera
major, com per a mi era un somlli que
tenia de fer realitat, no em vaig poder
negar.
- Quin será el dio de La leua proc!amació?
* El dia 27 de gener, dissabte, a les 6 de la
tarda.
- Rosana, .la tens el vestit i complements
prepara/s?
* Sí, ha tillC tot preparat, pero el vestit
encara esta fimt-se.
- Em pots dir el coLor del Fes!it, o és un
secret?
* Per suposat aixo és un secret que es

revelara el dia de la presentació.
- T'agradaria en un .fútur proxil11 ser la
Fallera Majar de Benicarló?
* De moment no m'ha passat pel cap. El
que ara m'interessa i és la meua il·1usió és
ser la fallera major de la Falla l'Embut.
- Quantes falleres formen la tella cort i

com us porteu entre vosaltres?
* Componen la meua COlt unes 18 o 20
falleres, ja que en l'últim moment sempre
se n'afegeix alguna i entre nosaltres ens
portem molt bé, tots els dissabtes ens reu
nim i fem Wl "caferet" i de tant en tant
fem algun "soparet" per a no pcrcit'e I'a
mistat que ens lmeix.
- Sera un any més defalLes o sera un any
especial?
* Espero que siga un any especial ja que
sóc fallera majar i tindré ¡'oportunitat de
representar la meua falla i fer noves amis
tats.
- Que li diries al pohle de Benicarló?
* Que visquen les festes de les Fanes
sense fer mal, i que s'animen a passar pel
casal de la Falla l'Embut, ja que estan
invitats.
COI11 han pogut observar amh les parall
les de f?osana, ella esta molt emocionada
i satisfeta pel carrec que va a representar.
Espero que siga per a ella un any moil
especial..

Regio Cinema de Benicarló
De divendres a dilluns

l~írcUlo de amigos

S~~k~k~~¡.d4.
TINTOREKIA

(?~k (?~U (?~Ú""'" 1S
¡ 'il~ . f.¡6 20 .1'1
I ~~.~ o - _. _

-

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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FANTASMES
A BENICARLÓ !

Pel que sembla ací a la ciu
tat hi ha un fantasma amb
poders paranonnals, segons la
inJ-onnació donada per la TV
Antena 3 el passat dilluns 13
de novembre al seu programa
Primera Pagula, pero malgrat
l'autenticitat o no d'aquesta
anima en pena, al mussol Ji
queda molt cl31- que veritable
ment sí que n'hi ha, de fantas
mes a Benicarló, sobretot de
procedencia metal.lica.

Quina explicació s'hi
pot donar a l'aparició
i desaparició deIs
llocs assignats on-

ginariament als con
tenidol's per a la reco
llida selectiva de
papel' i cal'tró?

o si no, quina explicació
s'hi pot donar a I'aparició i
desaparició deIs 110cs assig
nats o1'iginariament als conte
nidors per a la recollida selec
tiva de paper i c31tró, que no
sia la d'tma fo1'9a misteriosa i
sobrenatural que els va
movent pe1' la ciutat d'un !loc a
altre sense cap tipus de control
per part de les autoritats tmmi
cipals, així, a l'estiu van parei
xer dos d'ells junts davant els
Caps de familia, dies després
dos més davant Benicarló
Centre, posteriormellt dos
davant l'escola Marqués de
Benicarló i no fa molt un va
despla9ar-se una vintena de
mesu'es del seu 110c otiginari

per a seguir movent-se 31-a uns
altres 20 metres i anar a parar
a I'avrnguda loan CarIes r.

Pe1' aixó el mussol, preocu
pat per aq uests fenomens
paranomlals, ha demanat a
una medium que es pose en
contacte amb els esperits deis
contenidors per tal de coneixer
les raons d'aquesta moguda, i
pel que sembla l'explicació és
que tots formen part del
mateix metal! 31nb que es van
muntar aquests contenidors i
per aixó tenen la tendencia i la
necessitat d' aj untar-se C0111
més millor.

Davant d'aquesta u-ascen
dental raó, el mussol li dema
naria als responsables munici
pals que ajuntaren aquests 15
contenidors ben aplegadets,
per exemple, al descampat de
la Playa de la COl1stitució i que
els hmnans concienciats en la
recollida selectiva hi portaren
els seus papers i c31trons allí.

Realment és preocupant
que pel que sembla a
Benic31-Ió no hi haja cap ment
ben pensant capay d'organitzar
una distribució lógica d'a
quests contenidors, i per tant
a.ra es posen ara es trauen
segons els capricis d'algú que
sembla no saber fer la o en un
canut i que ha aconseguit que
la pl31lificació inicia.l de I'antic
regidor de Medi Ambient,
Ximo Bueno, s'haja convertit
en paper mullat, i ara gnlcies a
la seua il.Iogica, Wles zones
són privilegiades amb dos
contenidors (Mercat) o tres
(com el Passeig Maritilll), i
d'altres castigades (con la zona
educativa del laullle ro el casc
antic de la ciutat), simplement
perque hi ha humans que
només tenen el cap per a dur
barret.

El teu setmanari Sensc afonies Subscriu-t 'hi

TEL

Fitxa de subscripció
N...9'Yl ~9GN9MS_' _
DOMJCI~I_. ~__. _

POBLACIÓ CP----.._-~. __ ._-_._- -------------_._--

._- -----------------

Se subscriu a U 1;4<- k E~, per l'impOtt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), O 2.470 pts (26

números, semestral, bonificació 5%) prorrogable si no hi ha ordre en contra. AIs enviaments fora de Benicarló ca!dra afegu'

1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria O Xec bancari nominatiu adjilllt

Rellleteu aquesta butlIeta i la domiciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 núme

ros, semestral) a Associació Cultumlla Feram de Benicarló (CI Sant francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA
¿'OREC;;J\ _

NO?v~1 COG~OMS DEL TITUL¡\J¡ DEL COMPTE

_ ~__l.2Q!,AC[Ó <¿~ . . _

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fíns a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació Cultllralla Feram de BenicaJ"ió per I'im

port de subscripció aL¡. 1;4<- k E~.

L ~ _

~I

Signatura: el de 199 _J
«
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3n Benicar16 a nueve de enero de mil noveClen

tos cuarenta y cinco.-------------------------------

tario del Ilustre ColeglO de Valencia en el cilstrito

de 'Ilnaroz ~ con resldencia en .i..Jenicc.r16, CO:;¡:;J8.rece:-

DOU JOSE ::IA.1.lA COt'IPT3 FIBLA, de setenta y -

cinco años de edad, soltero, agricultor, natural y

veclno de Benicarló e hijo de Pedro y de _h~tonia,di~

funtos, con cédula personal e.xpaiicia para 1942,.-----

Tiene a ml juicio la cap~cidad legal necesa-

ria para otorgar este su testanento abierto, como de-

sea y. ordena en la forma que expresan .:las sigui en tes

cláusulas:------------------------------------------
~ .. ,- -------

Pricicra: Declara ser católico, apost6lico,

romano y d.eja a disposición de su heredra lo relati-

vo a entlerro y sufragios.--------------------------

~eb'Uncla.- Hanifies;;a que carece de toc.a cla-



.. .,.....'
l.' '; <!

se de herederos legitinlarios y puede disponer libre-

mente de sus bien~s jor testamento.-----------------

Tercera: Lega a Josefina ~orlr C&stillo, hi

ja de ~~tonio y de Serdpia, la cantidad de seis mil

pesetas y además tendrá la obligaci6n la heredera de

depositar mensualmente la cantidad de quinientas pe-

setas a favor de dicha legataria Josefina, hasta (,iue

esta cumpla la edau ue veintiun años, cesando esta

obligación si la e},,1H'esc:;,.da JOE: efina fallece ,desd.e el

momento del fallecimiento, en cuyo caso solo tendrla

derecho a la cantidad Que resultare depositada en el

dia de su lJuerte; las Cé:"rlt icié~des Ctue ha ele depositar

la tlereciera, lo serán en el .Janco \.lue se acuerde en-

tre esta y los padres de dlcha legataria y esta no -

podrá dlSIJOner de tales céi.niidades hasta Ciue cumpla

los veintiun añoso----------------------------------

Cuarta: Lega a v~ Vicenta-Rosa lebrer Alsina,

el usufructo vitalicio con relevaci6n de fianza, del

inmueble sito con los ni~eros cuarenta y tres y cua-

renta y cinco, cu,.:.renia y siete y cuarenta y nueve -

de policia en la calle del hey J. ,Tair::te, de esta Ciu-

dad y al .i."alleci:üen to de esta sel'il aG.lilÍ'lÍstrado el -



referido iW:iueble por J. Jos~ !'ontia :;~elich y J. Jo-

s~ i:~aria iibla ~;a~carell, vecinos de esta Cffiudad y

al rallec~niento de estos dos r~caerá la adoinistra-

ci6n de dic~o in~ueole en las personas del 0r. Alcal

de y ~r .. Cura Párroco de esta Ciudad y de la l)ersO-

na que designe el sobreviviente de los primeros ad-

ministrauol'es, empleándose las rentas de dicho ln-

~ueole, en fines benéficos y culturales ~ue los ad-

ministradores detercinen, sin ~ue Lengan ~ue rendir

cuentas a ning~~a persona ni autorldad, pues quedan

facultados libre::lente :para disponer de tales rentas

d dichos fines, sin '-lue pueda ser enaj enado el inEmQ

b18.------------------------------------------------

"(,uinta: ".:;n el rellanente de bienes, uerechos

y acciones presentes y futuros del tesiador, instit~

ye por su única y universal heredel.'a a .J~ Vicenta-RQ

rl ". ',.rlveClua ue esta ~lU~au.------------------------------

\
J

" bsa 1'e rer lüsina, hija de José y de Clara, soltera y

--

~exta: Revoca los te~taillentos anterlores.---

ilSl lo otorga en un solo acio a ml presenCléi

y la de los ~esti;os ~le ven, oyen y entienden al te§

tador y aseguran conocerle y co~o yo le co~sideran -



con la cé.l..p8.ciciAd neceSéil'IU };Iara tes-;;é:.l.r, J. Juan Lo _

riente Traver, J. ir.~ncisco 7errer "2a:n.6n y J. rfanuel

?t'J.iz lerreres, mayores de edad, de ,:;sta vecindad y _

SIn exceLlci6n 'p<''i~'8. testificar, según ILlanifiestan. 3n- '

tero a tcxio's del de:recho Que ti enen a leer por sí e s-

,}

1
!

1
I

,
te te:.:>ta::lento y por su acuerdo lo leo 'integramente en

alta voz, lo ratifica el otorg"nte por hallarlo con-

forme a su voluntad ,r a SUL instrucciones verbalesJ

preVIaS Ciue Lle na daelo J con SJ. j ecci6n a las Que se

ha redac tado y firm9, Con los testi;os • _
r
1

'. ¡
¡

! r
De conocer al t estac1or, de la idone:id.ad de _

los tes tibos, según lo Lj,ue ;;.w.nifiest8.:1, de llauer CUI:1-

que se ot orga a las veInt e horas trein ta minutes de

jibnLdo .- ~illilio Gunill; rubricado.------------ _

hoy, yo el Xotario, doy fe.- José ~~ Compte.- Juan Lo

y de tcx1.o lo contEnido en este instru'1ento lJútxlico-

·1
!
I
1¡
f
1

I
1

1
1,

i

1
=====================

plido rn un dolo scto tcxlas las forL1al:id.ades le gale s

, .
riente.- .lr"'a.ncisco ierrer'.- i:ianuel nuiz; rubricados.-

=======

ES COPIA Snn?L:~~.
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Un anunci de Motorola .#!o LoMAN1FASSER NfAJOlI

Dr. Ferran, 7

CONILL
AMBCEBA

Us aconsel1o que utilitzeu una cassola de fang per
aquesta el.laboració pacient, d'aquesta manera n'obtin
dreu uns millors resultats, i sempre a foc baix'. Posarem
la cassola aJ foc amb LID bon raig d'o1i i quan siga brun
zent hi tirarem una cabeya d'alls i el coniH trossejat. Ho
anirem remenant fins que enrossisca la carn en Wl to
encertat. Afegirem després la ceba que haurem tallat en
galls fins i una fulla de llorer. Ho ofegarem, poc a poc,
elurant una estona i quan la blancor de la ceba perda pro
tagonisme li anirit bé aJ conil! un gotet de vi blanc per
continuar coent-se. Tirarem un polsim ele sal i ele pebre,
de la mateixa maIlera que hi posarem un sentit de nou
moscaela. Taparem la cassola i anirem remenant de mica
en mica.

Si elmant la cocció advertim que el suc de cocció es
redueix peril10sament convindra rectifical· aInb LUla mica
d'aigua. BuscaI·em el punt de cocció idoni de la cam
quan aquesta s'aJlibere facilment elels ossos, l1avors tin
elrem a punt LUl plat d'elevaela consistencia i edat que
pOlta reminiscencies deIs receptaris medievals, fets amb
la fastuosa solvencia que es reservaven quasi en exclusi
va e1s refectoris conventuals.

Aquest bé de Déu que estem a pLmt d'engolir podem
culminar-lo amb la companyia d'un negre del Priorat que
de ben segur,amb la seu cos i autoritat, ens aplegara al
cel.

D'origen Ilunya en el temps, la carn de
ca<;a reclama atenció i afecció en el seu
procés culinario

A questa recepta, com la major palt de les que tl.·nc
el costum d'explicaI·, requereix deIs fonaments
antics de la cuma. Es a dir: poca pressa ibones

primeres materies. D'origen llunya en el temps, la cam
ele caya reclama atenció i afecció en el seu procés culi
nano

,
a

JOSEP FERRER

nostTa persona aquesta brometa ni
li passa pel cap. Sera un caItel1 de
les eleccions? No, ¡'slogan no
deia res deis problemes, deia
alguna cosa de les solucions.
Ciar! Com han guanyat els de les
solucions seguraInent aquest car
tel! és una de les solucions prome
ses.

Anibant a aquesta conclusió la
nostra persona decideix telefonar.
Cone. No agafa el cotxe perque
molt prop del cartel1 hi ha llll bar.
Esta tancat. El bar del costat esta
tancat també. Tots els bars de les
rodalies estan tancats. Que fa? Si
no hagués anat de bar en bar ja
haUlia alTibat a la caselTna de la
guardia civil o a l'ajuntament fa
mitja hora.

Una suor fredali amara tot el
cos, excepte els peus que té molt
calents de tant de córrer.
Avergonyit se n'adona que ha
oblidat que du un telefon inalam
bric a la mariconera. Fa tan poc de
temps que el té! El trau i marca el
número que mai no oblidara,
mentre pensa "quina sorl he tin
gut de no tindre un problema d 'ei
xos que hi ha algú rnés i que vol
alguna cosa de tu, perque si no,
no sé si haguera pogut picar a la
guardia civil... "

Bar restaurante

Be~

Els nervis tra"idors li fan
pensar que pot ser han
ficat el cartel1 per si
algun guardia civil té
problemes. Pero no, no
pot ser aixo. Pero, si el
cartel! és de l'ajunta
ment, per que té un
número de la guardia
civil? No ho entén

La nostra persona dubta. Els
nervis traldors li fan pensar que
pot ser han ficat el cartel1 per si
algun guardia civil té problemes.
Pero no, no pot ser aixo. Pero, si
el cartel! és de l'ajuntament, per
que té un número de la guardia
civil? No bo entén. No, no és el
moment de fer brometa amb aixo
del número i de la guardia civil.

En lID moment com aquest a la

Sant GregOli. Un dia qualse
vol a LUla hora qualsevoL
No tenen cap importancia ni

el clia ni I'hora.
Una persona qualsevol té pro

blemes. Uns problernes qualsse
vols pero importants. La nostra
persona, que no es troba en una
situació qualsevol, obre els ulls i
mira enfront i... No pot ser! Sí! Al
seu davant té un cartell que diu:
"ILMO AYUNTAMIENTO lJE
BENICARLÓ SI TIENES PRO
BLE!JAS LLAMA AL 062
GUARDIA CIVIL".

•
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Esport i literatura

JOSEP M SAN ABDON

E
'S nostres companys de la secció de
futbol, totes les setmanes fan ostenta
ció d'una gran imaginació a ¡'hora de

signar els seus comentmis. En el número
anterior, feien homenatge a un antic comen
tarista esportiu valencia, "El duende de las
casetas", un personatge que jo ja tenia obJi
dat peró que acostumava a l1egir totes les set
manes en la meua int~mtesa, no recordo si en
el "Deportes" o en la "Hoja del Lunes", o tal
vegada en els dos.

"El duende de las casetas"
comentava l'actualitat esportiva
i sempre acabava fent un rodolí

"El duende de las casetas" comentava l'ac
tuali tat esponi va i sempre acabava fent lID
rodolí, no sé si va tenir res a veure en la meua
vocació literaria, peró segurament va ser la
primera f0I1l1a poetica que vaig coneixer.

Era poesia en un temps en que
el que triomfava era I'epica

Era poesia en lUl temps en que el que
tTiotnÍava era l'epica, amb les veus glmioses
de i\;Iatías Prats, Enrique Mari ñas, Vicente
Marco, Hernández Perpiñá, Miguel Angel
Val divieso, Chencho i tants altres. ! de l'epi
ca vam passar a la comedia d'embolics amb
l'arribada de Supergacía i els seus epígons.
Ara els aficionats a l'esport podem gaudir
una altra vegada amb la ploma i la veu de
bons periodistes esportius, Jordi Basté,
Joaquim M. Puyal, Antoni Bassas, Julio
César Iglesias, Santiago Segurola o Julia
García Carldau, peró també amb destacats
escriptors que han mostrat el seu interés lite
rari per l'esport, com Anton M. Espadaler,
Sebastia Serrano, Javier Marias, M. Vázquez
Montalbán... i és que qualsevol tema pot ser
vir per afer bona literatura.

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

Sois val
400 pts

CARTES DE PROP

:6 JOSEP ¡CUAL

Tarda Iliure

Q
Uinze dies per complimentar el ter
mini. El rebost és buit i la dona
secretaria no pot ocultar el gest de la

seua da preocupació.
- Peró per a aixó són fets els monstTes, ani
ben amb el temps just després d' haver sem
brat una runa de naips en timbes de fLUn
enverinat. S'asseuen amb un silenci que
m1iba del moIl de la terra. deIs sembrats
clars de l' esperit i desconecten de la remar
vital de l'atzar; surt una novel. la col1unuda i
J'editor torna a creure en els prodigis .

1 jo, que tinc la tarda l1iure,
rellegeixo "El jugador" del
monstre que juga naips de boira
a la badia d'una mar mig glayat

1jo, que tinc la tarda lliure, rellegeixo -'El
jugador" del monslTe que juga naips ele
boira a la baelia d'wla mar mig glayat.

A la radio pública engeguen elmiracle de
Bach que frega e!s naips marcats de 1','mima
russa de Dostoievski j premso els brins d'un
tabac irlandés a dins la cassola d'una veIJa
pipa tirolesa que em regala una lectora fane
tica i generosa.

Aprenc, en el contrast de la
natura i la raó dostoievskiana,
la mesura exacta del present
imperfecte que m' acull, lleu
com un formatge del Maestrat.

Tardoreja de ponent i la vida és l1eu com
lID formatge tendre del Maestral. Un esbart
de colls-verds em visita di.splicent, són Bis
cml1s presencies entre cotó de núvols encas
tellats. Bach esdevé, després, un nervi eris
sat de percllssió zigzagu~jant i cau la nit
poca sobre ['occipital de tota bestia i tots
"los malats creixen de l1ur dolor". Aprenc,
en el contrast de la natura i la raó elostoievs
kiana, la mesma exacta del present imper
fecte que m'acuIl, lleu com un formatge del
MaestTat.

Presentació del
Diccionari de la

Llengua Catalana

El catedratic casteilonenc
Vicent Pitarch és un deIs
valencians que fonna pmi,

com a membre numerm'i, de la
Secció Filológica de l'lnstitut
d'Estudis Calatans i que ens honra
amb la la seua presencia a la nostra
ciutat, per presentar ofícialment el
Diccionari .

Benicarló sera una de les
ciutats privilegiades on
tindra lloc l'acte de pre
sentació de I'esperat
Diccionari.

Benicarló sera una de les ciutats
privilegiades on tindra 110c l' acte de
presentació de I'esperat Diccionari.

Aquest diccionari oficial
recull el lexic valencia
que aporta al fons comú
de la llengua tota la seua
riquesa i diversitat. Un
compendi de paraules que
ens permet als habitant de
les Illes Balears, del País
Valencia, d'Andorra i del
Principat dotar-nos d'un
instrument modern per a
una comunició eficay,
generosa i plural.

L'edició del Diccionari de
I'Institut d'Estudis Catalans és un
motiu de satisfacció per a tots els
palsos de parla catalmla. Aquest dic
cionari oficial recull el léxic valen..
cia que aporta al fons comú de la
Ilengua tota la seua riquesa i diversi
tal. Un compendi de paraules que
ens pennet als habitant de les llles
Balears, del País Valencia,
d'Andona i del Principat dotar-nos
d'un instrument modem per a una
comunició efícay, generosa i plural.

d



la nostra botanica'. ". .

Pi blanc, pi bord (Pinus halepensis)

eorrentment té poca alyillla pero pot arribar a
uns 20 m,; tronc sovint tOltuós, d'escorya
grisa esblanquei"da; capyada esclarlssada.

Fulles d'un verd clar grisenc, primes i blanes, de 6 a
10 cm. de lIargada. huyes molt abundants, estreta
meut coniques de 8 a 12 cm. de llargada per 3,5 a
4,5 cm. d'amplada, amb el pedlmcle corbat que les
inclina vers la branca on van inserides. FIOllda: abril
maíg.- Viu a la tena baixa i a les clarianes assolella-

des, arides i
pedregoses del
país de la
canasca; a
causa de la des
tmcció del bosc
natural ha
pogut esten-
dre's i esdevenir
el més comú i
més abundant
del nostres
arbres. És un
arbre medite
nam.

IMPACTE
Al\1BIENTAL

ALVAR ANYÓ

Entenem per "impacte
ambiental" la repercusió
que una determinada

activitat té sobre el medi. on es
realitza. Fins ara I'activitat
humana no solia considerar el
seu impacte negatiu sobre el
medi ambient (contaminm' era, i
continua sent, debades).

Pero cada dia són més les
administracions públiques que
comencen a exíhrir estudis d'im
pacte ambiental per tal de pre
vindre i intentar conegir o mini
mitzm' els futms problemes que
puguen ocasionar les activitats
humanes, sobretot les inelus
tTials.

D'aquesta manera s'intenta
prote¡,rir l'entom i millorar la
qualitat de vida de tots.

"50 COSES SENZILLES QUE
TUPOTS FER PER SALVAR
LA TERRA"

THE EARTHWORD GRUP

EDITORIAL BLUME

103 pagines

1000 PTA,
Es aquest un manual pn\ctic que

conté 50 receptes que tots podem
posar en ús per contribuir a mil1o

mI' el nostre maltractat planeta.

És aquest un manual pnktic
que conté 50 receptes que
tots podem posar en ús per
contribuir a millorar el nostre
ma1tractat planeta.

ALVARANYÓ

Fes de la teua compra
un projecte solidari!

COMER<; JUST I SOLlDARI

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. Conslilució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

Llibreria • Papereria • Copisteria

Aquestes 50 receptes, plantejades de
manera filcilment entenedora, estan divi
dides en tres apartats:

-El primer conta coses senzilles, mol
tes de les quals ja estan assumides social
ment.

-El segon apartat esta fonnat per aque
!les coses que realitzar-les requereix un
celt esfoy per la nostra pmt.

-Finalment, el tercer apmtat del llibre
explica una Selle el' accions que demanen
Wl cert compromís personal per a tirar
les endavant.

Sant Joan 9 Aquestes propostes que ens planteja el

Tel. 46 06 90 12580 Benicarló mm1Ual són introdmdes per lma breu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~explicació deIs princip~s problemes
r mnbientals amb que s'enfronta la huma-

nitat, per acabar amb lUla brevíssima
relació de grups i llibres que ens poden
ajudar a portar endavant les propostes
plantejades en aquest manual.

En conclusió, Wl bon materíal per a
comenym' a fer coses reals per la Ten'a,
comenyant amb lm mínim esfory i aca
bant amb aquest compromís personal al
qual ens referíem abans. Ah! 1 és reco
manable per a tots els públícs.
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Entrevista a Ilde, capita del C.D. Benicarló
en off side

NüMS
JUANJOSt CAS71LLO

E
l Benicarló va empatar a zero al
camp del Puig. Diuen les croni
qlles de la "prensa provincial"

que el re8ultat va ser jusl i que qualse
vol deIs dos equips hagués pogut guan
yar el partit. Com que no m'ho acabo
de crellre he anal a 1a recerca d'algú
que, de primera ma, pllguera donar una
bona infonnació als lectors de La Veu.

I1de, capita de l'equip, home jove
pero vetera, autentic i imprescindible
baluard de la defensa benicarlanda, ha
accedit a fer-ne cinc centims de com
va anar la cosa i de com veu I'actual
situació del Benicarló. I més coses.

La Veu.- Que tal va estar el par
tit? Va ser just el resultat?

Ilde.- La verilct/ és que es va/ugar
un partil molt seriós. La pena va ser
que no mardlrcm algun gol en qualse
vol de les e/ares ocasions que vam
teni!: 1, 'empal es pot considerar just,
pero lambé hagués eSlatjusta la viclá
ria.

La Vell.- Amb I'equip que tenim,
creus que podem jugar la promoció
o cns caldra alglln refor¡;?

nde.- Tols els equips estem molt
igualals, i per suposat que podem
jugar la promoció. El problema ens
pot venir de que tenim una plantilla
curta i ara comem;:arell1 amb les targe
tes, lesions... i poI ser calguera algú
més.

Per cert, aquest diLllnenge flde no
podrajugar per acumulació d'amones
tacions. S'hauni de fer una nova rees
tructuració de la defensa possiblement
comptant amb el vetera ex-jugador del
C'asteUó Tosic. Respecte a aquest tema
a I'hora de tancar aquesta edició
(dimecres al vespre) encara no hi havia
confi¡mació oficial, pero tot indica que
el serbi formara a I'eix de la saga beni
carlanda. Ja ho vorem.

La Vell.- Ja portes molts anys al
Beni,:arló. Que trobes que Ji passa,

per que no va la gent al camp?
Anem a més o a menys?

Ilde.- ts una !lástima que la gent
no vaja al camp, i més enguany, lal i
com estcI./ugant I'equip. Un problema
el tenim en que el camp eSlá massa
a!lunyar del cenlre de la ciutal pero
pensio -que sobretol el moliu s 'ha de
buscar en tal e/fútbol quefclI1 toles les
selmanes a lotes les cadenes de televi
sió. La gent esta una mica avorrida.

La Veu.- El Benicarló esta a la
categoria que Ji corl'esjlon? Hem
d'estar més amunt o més avall?

J1de.- Podriem estar pe/jectamenl a
lercera divisió ... pero aixo depén en
gran mesura de 1'q/eccional, que si
pugés més al camp a recalzar l 'eqUljJ...
és una /lastima que sempre esliguen
els mateixos, ara bé, tols bons, eh?

La Veu.- Que fa un xic com tu en
un equijl com aquest'! (Recordem
que lIde va estar algunes tempora
des al Castelló i al Borriana i que
aquesta categol'ia li ve molt, molt
menuda)

I1de.- A,<,piro a jugar a fútbol, que
no és poc, i a jugar amb el Benicarló a
lercera divisió.

La Veu.- Anem acabant. qui t'ha
ensenyat més coses al futbol?

Ilde.- Sobretol el temps, i de cada
entrenador s 'aprén una mica. des del
primer, Emilio Altabella, ftns a l'ac
tual, Alberto Ferrer.

La Veu.- Ja per últim. Que farem
diumenge contra el Sogorb?

lIde.- E,<,pero que continuarem
juganl com flns ara i desiljo que es
guanye per a poder seguir aspirant a
jugar la promoció, que és el nostre
majar desig.

Agralt, Ilde. Pleguem perque a
aquesta paginaja no ens queda gens de
110c material; el ciri és curt i la proces
só llarga. Diumenge 26, als tres quarts
de quatre, Benicarló - Sogorb, cmpa
tats a punts, emocionant. No s'ho per
den.

PAS/!''ANTE

E
ls vic3Iis de torn ja li han administrat el
sagrament del baptisme al Municipal. A
partir d'ara, i amb notable coincidencia

deIs procers d'allo que s'anomena "prensa pro
vincial", el nostre camp es denominara "el
campo del Ferrocarril" (Vid. "Mediterráneo",
"Castellón Diario", "El dissabte" ... ).

Sincerament, no li veig la lIiga al nomo Em
semblaria més logic anomenar-lo "del tren", que
és més curt. Pero pel mateix motiu es podria dir
el camp "deis cotxes", "de les amotos" o "deIs
tractors", que també en passen. La major part de
la gent que anem al camp no veiem cap tren,
únicament sentim un petit h'emolor, gairebé
imperceptible.. i si el paItit és mínimament
emocionant, ni aixo. El Benicarló fa més de nou
anys que usa aquest terreny de joc i és just ara
que se' Is oCOlTeix als avispats repo¡ters batejar
10. I el que és pitjor, sense comptar amb el con
sens necessari dels redactors de futbol de La
Veu. lnadmissible.

Pero bé, hem de recordar que aquest costlUn
de batejar ha estat tradicionalment arrclat entre
la "prensa provincial". Ara mateix podem recor
dar noms com "el equipo rojillo" o "los leones
del Maestrazgo" per a referir-se alnostre equipo
Els apel·lati us destinats a jugadors són incomp
tables: "el trotón del Maestrazgo" (totreferint-se
al canarell 1. Ramon AbelJa), "el as de oros"
(Pallarés, un jugador del poble que va estar al
club a l'epoca daurda d' Alvarito), "el diamante
en bruto" (d'aquests n'hi ha hagut més d'un,
recordem per exemple a Jaime Avila MLllldo, al
porter Sama o al peniscola Fomer), "el trobelli
no del Maestrazgo" (loan Cmselles) o "el gran
capitán" (losé Luis Linares per antonomasia i
danerament també Rubén Lores). AIs membres
de la Junta Directiva se'ls anomena sistematica
ment, "hombres de servicio". També ens vénen
al pensament frases enginyoses o promocionals
com "dejad que los nií10s se acerquen al club" o
"revise su presupuesto y, una vez hecho, piense
en el camet del club" (missatges molt difosos al
desapare!:,'Ut "Benicarló actual").

(To be continued)
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El C.B. Mobel Redord pierde en la prórroga

anant sempre per davant
en el marcacloramb 6 o 7
plUlts de diferencia, que
van aplegar a ser 16 pocs
minuts abans d'acabar la
primera patio En la segona
part hi va haver algun
moment on l' equip visitant
haguera pogut posar-se a 2
o 3 punts del C.B.
Benicarló, pero el nostre
equip va saber controlar
amb malta sang freda
aquests moments del partit
un poc dificils. Al final la
victoria clara i merescuda
per al Benicarló.

També cal parlar del
gran partit de Fede i Jorge,
ja que entre els dos van
aconseguir molts punts, i
aquest últim una gran
quantitat de rebots.

Per a fmalitzar, hi ha
una altra cosa que vul
nomenar, Chile, el nou
jugador que ha fítxat l'e
quip, va poder debutar,
pero, segurament, per la
seua falta de compenetra
ció amb I'equip, no va
poder demostrar la seua
gran quaJitat, que estem
segms que té.

El C. B. Benicarl6 aconsegueix una
important victoria.

Fitxa tecnica: 8"1 jornada
Equips: c.E. Benicarló
C.B. Jorge Juan
Resultat: 80 - 65
Anotadors C.B
Benicarló: Mmlolo (8),
Fede (25), Luis David (4),
Javi Roca (2), Dani (6),
Javi Palazón, Jorge (19),
Andrés (11), Chile,
JUatljo, Jaime (5).

.J.NJ. CORNELLES

"MaNCHO"

Victoria important
l'aconseguida pel
C.B. Benicarló

aquesta setmana davant
deis seus aficionats.
Després de portar 3 o 4
partits sense conéixer la
victoria, l' equip dirigit per
Juan i Carlos va guanyar
un patiit que era clau per a
les seues aspiracions de
cara a aquesta temporad~.

Aquest dissabte tot va
ser molt diferent als ante
riors; el C.B. Benicm-Ió
des deis primers minuts de
pmiit ja va mostrar malta
concentració i ganes de
guanyar, cosa que els va
portar a oferir un bon
nivell de joc i a obtenir la
victoria final. L' equip
local va portar durant tot el
temps el pmtit controlat,

En la segunda pmie El Mobel
Record continuaba fallando más
de lo normal en defensa y en ata
que ya no rodaban las cosas como
en la primera mitad, aunque se
seguía en todo momento por
delante en el marcador. Parecía
que pese a todo el partido no se les
escaparía, pero desgraciadmnente
al conjunto local le sobraron los
dos últimos mmutos. El Tarragona
se puso por delante y las benicar
landas con más ganas y coraje que
juego consiguieron empatar el
partido y casi ganarlo en LUla últi
ma jugada en la que la pelota se
paseó por el aro pero no quiso
entrar.

Con 60 a 60 de resultado final
se llegó a una prónoga que al
Benicarló se le atragantó y
Tarragona sentenció el partido.

Parece que este aílo se sufi-irá
más de lo normal para mantener la
categoría, que es al fin y al cabo el
objetivo del Mobel Record.

Con lUla plantilla bastante corta
y las limitaciones que ello supone,
el Benicm-Ió debe enfrentarse jor
nada tras jornada a equipos supe
riores en plantilla yeso debe valo
rarse en sujusta medida. Las beni
cm'landas llevan cuatro años en la
división de plata del básquet
femenino luchando contra todo y
contra todos y sólo por ese motivo
hay que darles un voto de confian
za y animarlas ahora más que
nunca para conseguir salir del
pozo actual y no empezar a tirm
dm-dos envenedados, ni a poner en
duda la valía de nadie del equipo,
que pese a la situación que vive es
toda una piña hwnana que seguro
saldrá adelante.

ANTONIO 5J/íNCHi'.'Z

Ficha técnica:
8° jornada 10 B Nacional
Femenina
Equipos: c.E. Mobe1 Record
Benicarló - C.B. TalTagona
Resultado: 70 -79
c..s. Mobel Record Benicarló:
Mar, Raquel, Ana (19),
Montse(2), Pepita (5),
Mónica(12), Esther(l3), Núria
(19), Inés, Celia.
C.B. Tarragona:
Cabaces,Bergara(8), Pueyo (15),
Roma (2), Rodríguez, Albert
(24), González, Forner (9),
Escobar (2), Ribas, Rioné, Gaya
(19).

D espués de la grata sorpesa
que el Mobel Record nos
dió con su victoria la

semana pasada en la Seu d'Urgell,
las benicm-Jandas afrontaban este
partido con más moral que nunca
y más ganas que nadie por ganar.

El Mobel Record empezó el
partido titubeante en defensa, se
cometían más fallos de lo normal
y parecía que el entendimiento
casi perfecto que se demostró la
pasada jornada tan solo era un
espeJIsmo.

Pero si bien la defensa dejaba
que desear, en ataque las cosas
iban mejor y con un juego tran
quilo y pausado el Benicarló con
seguía claras posiciones de tiro
que sabía aprovechar muy bien y
que las mantenía siempre en ven
taja en el marcador, aunque una
ventaja nunca superior a 10 pun
tos, gracias a los tTiples consegui
dos por el Tarragona, que poco
más hizo en la primera parte.

Auto Escuela

DALMAU sense afonies
Miguel Dalmau Ibáñez

Ma. Dolores Bayarri Ramón

Seguros Generales la informació en exclusiva
el Alcala de Xivert, 5
Tel.471904 12580 Benicarló



La concentració es fara el
dia 2 de desembre a Font
Nova (Peníscola) i la sOliida
comenc;ara a els 15'30.

Club Ciclista de Benicarló
Secció de Muntanya.

. .

ciclisme
111 Crono de

Bicicleta
de Muntanya

La insclipció sera gratuIta i els pmti
cipants es poden inscriLU'e fins el dia I
de desembre a "Dep0l1es Balaguer" de
Benicarló. La concentració es fara el
dia 2 de desembre a Font Nova
(Peníscola) i la sOltida comenyara a els
15'30.

El proper dissabte dia 2 de desem
bre, el Club Cic/ista de
Benicarló, secció de Muntanya,

organitza la U1 Crono de B.T.T., amb
sOltida des de Font Nova.

La fínalitat d'aquesta crono no és
competitiva, la prava esta en que no hi
haura prelnis per als pliIners classifí
cats, sinó que el que es pretén és que
aquells que habitualment fan sortides
amb B.T.T. es puguen reunir i fer una
sOltida conjtllta, calculant els temps per
ter un recorregut de 2 J Km.

El CLub Ciclista Benicarló, secció
de Afuntanya intenta que els partici
pants passen una estolla agradable i
puguen comparar els temps i unir-se en
grups per tal de fer alu'es sOltides amb
aquells que estant al mateix niveH,
alhora que vol fomentar l'amistat entre
tots aquells que practiquen aquest
esport. És per aixó que convida a tot
hom a pmticipar-hi.

molts, si no es fa per motius economics,
per la possible no hOlllologació de les pis
tes o simplement per purai dura mandra.

Un deIs principals pilars de l'actual
ajuntmnent, la creació de passeigs, es veu
orfe al camí que pona a les pistes. La
carretera que entTa per la part de dalt, par
tint del Parc de Bombers, és massa estreta
per als cotxes i no compta amb cap vorera.
Per la seva pmt, no existeix cap entrada
per la pmt del mar. El meu sentit comú
m'aboca a la gosadia, i perdoneu l'atrevi
ment, de proposm" la creació d'un accés,
amb passeig incIos, que comunique el
poble amb les pistes per la Mm" Xica.
D'aquesta fonna es tombmien 2 pardals
d'un tret, ja que l'acondicíonament d'a
questa zona és un altre deIs cavalls de
batalla de l' actual ajuntament.

tal de comprovar com se'ns adapta al nos
tre peu.

Si tenim en eompte totes aquestes reco
manacions, de segur que farem una bona
compra i tindrem tmes botes de trekking
per a molts anys.

En emprovm'-nos les botes tindrem en
cornpte els següents aspectes, imprescindi
bles per a fer una bona elecció:

- Molesta alguna part de la J1engüeta?
- Ens subjecta suticientment el tunne11?
- Osci1.la el taló quan caminem?
- Hem d'evitar costures o reforyos que

se'ns claven si flexionem el peu.
- Cal assegurm'-se que els dits no toquen

I'interior de la puntera.

L'estaca
Quan senyalitzaran, de fOl1na clara i

continua des de les diverses entTades, la
Jocalització de les instal.lacions esportives
per ajudar als equips que vénen de fora?
Esperem i no desesperem.

CENTRE EXCURSiONISTA XIRUCA

La pista despistada
AUX GOZALBO I BELTRAN

Encara que LUl gran nombre de perso
nes trien el calcer de lTIuntanya
guíant-se plioritariament per crite

rís estetícs í ecollomics, resulta recomana
ble donar més relleVallCia als aspectes que
es detallen a continuació.

Cal escol1ir les botes en funció de l'ús
que els anem a donar (models lIeugers per
ro baixa i mitja mUlltanya i robustos per a
teITenys pedregosos), no tots els models
són bons per a tots els tipus de telTellY que
u"obem a les nostres muntanyes.

És ímportant emprovar-se el calcer a
1'intelior de I'establiment on el comprem i
pujar i baíxar escales sí fora possible per

Botes de trekking

Faja LUla píJa d'anys es va procedír a la
inauguració de les pistes d'atletisme. Com
ve sent habitual al poble de la carxofa,
l' acte es va pregonar als quatre vents,
inclús recordo que els diversos periodistes
que coblien la infonnació van temr pro
blemes per emmarcar totes les autoritats
en la mateixa fotografía, ja que no hi
cabien. Avui, i si no canvien les coses
dema, les pistes serveixen per al' entrena
ment de diversos equips, pero la seua
explotació real deixa molt a desitjar.

Apartant de la meva ment algunes com
peticions menors i diverses activitats rea
litzades pe! sempre il.lusionat Club
d'Atletisme Baix A1aeslrat, em resulta difi
cil memoritzar quelcom d'interés. No
seria una idea dolenta organitzar UBa com
petició de renom que puguera servir de
platafonna de llanyament a través deis
mítjans de comunícació. Ignoro, i com jo

Es passen treballs a maquina o ordi
nador Tel. 47 5360

S'ofereix dona per fer feines a hores.
Ma. Carmen L1uch Tel. 47 46 24

Anuncis per paraules
Anuncieu-vos ací,

només us costara 250 pessetes
Feu arribar el vostre anunci:

treball, ensenyament,
compra-venda, etc.

./ Per teléfon 46 03 38

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

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

'a 47 38 92 12580 8enicarló

•



MOT ENCREUAT Núm. 14 • per Francesc Anyó AGENDA CULTURAL

LES SOLUCIONS DE L'ANTERlOR:
HORITZONTALS: 1. Contenidors. 2. Inauguració. 3. Reu. Olio iaM. 4. Estil. Dropa. 5.
R. Amanies. L. 6. Es. Pta. Patio 7. RepOlter. R. 8. Lesiu. Iber. 9. El. Tarimes. 10. Colo.
Editor. 11. O. Ares. Rara.
VERTICALS:
1. Cirerer. Eco. 2. Ones. Selló. 3. Nauta. Pe. La. 4. Tu. Impostor. 5. Egolatria. E. 6. Nul.
Natures. 7. Iridi. E. ID. 8. Da. Reprimir. 9. Ociosa. Beta. JO riaP. Tresor. 11. Somali.
R. Ra.

VERTICALS:
l. Convertiem en pasta. Qlli havia de dir que el personal compllter li frlrtalia les sigles
al partit comunista, eh? 2. En aquest moment. Petits cristalls de gel provinents de la
congelació de l'aiglla deIs núvols. Rajola!, no Rahola. 3. Planes. Quants metres de veta
hama venut? 4. Existencies, concrecions. T 5. Racial. Si la perds, perds l'orientació, la
facultat de saber per a on es va o que es fa. 6. T Donaríem asi\. 7. Símbol de 1'or (no
és $ ). Desordre i maialties mentals caracteritzables sovint per una alteració global de
la personalitat. 8. Somera, ase femella. Una de les preposicions, una de ... En dos qua
drets poseu Wl adjectiu nwneral cal'dinal, un pronom i un article indefínit. 9. Natmals
de les illes Canaries. Déu egipcio JO. Sol en el seu genere. Símbol del rutenio LiUipu
tenc. J1. Reunió, comferencia d'alt nivell. Xamba.

HORlTZONTALS:
l. Pla~a xicoteta amb varador al migo Pot ser del nas, de tena, solitari, de seda ... 2.
Biga Harga i pesant refor<;:ada amb un cap utilitzada per a batre trams de muralla.
Element químic importat a Ascó, Vandellós, Txemóbil ... 3. Tipus de vegetació propi
de les regions tropicals amb una estació seca. Unifiquem, balTegem, agreguem, soldem
... 4. T Greixos de procedencia animal o vegetal. Captme, atrape, sorprenga. 5. Fer
abans del temps convingut o normal. R. 6. Donzelles de l'antiga Roma consagrades a
la deessa Vesta i encanegades de guardar el foc sagrat. Exercit Republid. Irlandés. 7.
Prefix grec que significa "ben", "bon", "avantatjós". A. Ajudeu. 8. M. A 1'inrevés,
poden ser de confessió, d'estat, professionals, swnarials ... S. 9. Regió que uns mis
sioners es dediquen a evangelitzar. Negació. 10. Ocell amb el cap, el coll i el pit de
color blau, amb un plomall al cap. Comparar una quantitat amb una altra de la mateixa
especie que hom pren com a unitat o paú'ó. 11. Impurificant, cOlTompent.

Organitzat per l' Associació Cultural
Alambor. Presentació del Diccionmi de
la Llengua Catalana de l'Institut
d'Estudis Catalans
A canec de Vicent Pitarch i AImela
Dissabte 25 de novembre dé" í995 a les
20 hores, a la sala de convencions del
Parador de Turisme de Benicarló.

Xics per ala Coral Kylix
Ente 16 i 20 anys
Diumenge de 12 a 13 horse a l'Auditori
Municipal

SKI CLUB BENICARLÓ
Presentació Oficial de la temporada. Dia
25 de novembre a les 23 hores en la
Discoteca XTERlOR de Peniscola

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
MIQUEL A. TERRlBAS
.1 La Fundació "La Caixa" convoca
novament el Premi "Miquel Angel
Terribas" centrat en el lema "La
Solidaritat", dotat amb una beca de
2.500.000 ptes. El tennini de presentació
fulalitza el 30 de novembre de 1995.
L'entrega pot fer-se personalment o a
través del con'eu celtificat a la Fundació
"La Caixa". Colaboracions
Institucionals. Via Laietana, 56. 08003
Barcelona

TEATRE
Dissabte 2 de desmbre, a les 19'00
hores, al' Auditori municipal "Mi repen
tino amor por las escaleras" Organitza:
Ajuntament de Benicarló i IVAJ

CURSOS
.1 Curs d'Ajudant de cuina dins els
Cursos de Formació amb Practiques a
les empreses
Dirigit ajoves de 16 a 21 anys
DURADA DEL CURS: setembre a Juny
(grups de 15 persones)
INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS: Centre
Social "La Farola", al
CI POlt, 37, o a I'Oficina d'Informació
Juvenil, Biblioteca municipal.
Matrícula gratuita
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NI CREIX NI MELY

¡6 JOAN GREGOlU ALEJOL

AIi i Camali per Tots Sants

EIs nostres pobles garanteixen una relativa perfecció
cromatica per Tots Sants. És el temps en que la l1wn
monolítica que, durant tres lIargs mesos, .ha assegurat

l' economia hivemal deIs indígenes, emigra amb les oronetes i
deixa els nius fieds a la diversitat lluminosa de novembre.
Aquest és un pur mes de trinsit, de perfils manieristes i vene
rat pels lectors-de-EL-PA1S-setmanal-en-aventura-cap-de-set
mana-quatre-per-quatre-vint-i-quatre.

Venerat pels lectors-de-EL-PAIS-setmanal
en-aventura-cap-de-setmana-quatre-per
quatre-vint-i-quatre.

Més modestament, jo també procuro dis:li-utar d'aquestes
tardes calides que envolten la díada de Sant Martí. Amb no
altra intenció, sovint emprenc llargues passejades vora la mar
al punt que el sol comen¡;a a tombar el dia i aprofito la calma
pcr a reflexionar sobre una hipótesi que els esdeveniments de
cada día semblen confinnar sense paHiatius: la possibilitat,
abans remota per a molts, que la consciencia humana no siga
més que un epifenomen marginal de la nostra vida organica.
Us proposo que hi penseu. Asseieu··vos amb aquesta idea fixa
a la ment i intenteu contrastar-la amb la realitat davant, per
exemple, de Tele 5. Si no teniu la 30rt de ser felí¡;os receptors
d'aquest canal privat sempre podeu provar amb algun altre de
públic i no tan exótico Per exemple.

Ara fa només lID parell de setmanes, em vaig proposar de
caminar fins a l'admirada ciutat de Vinarós pels camins cos
taners que ens lmeixen com els dits de dues mans enlla¡;ades.
Imaginava que, com era habitual, faria i refaria el camí en
solitari contant les sínies i saludant els llauradors i per tant
m'havia provelt d'un tema de reflexió capa¡; d'entretenir-me
al lIarg dels 14 Km de la caminada. Les meues pretensions
d'abastar el fons del problema peró, van ser vanes. M'agrada
pensar que no fou per la pronmditat de la qüestió -altres us
diran, sens dubte, el contrari- sinó perque als pocs minuts
d'haver empres el camí vaig reconeixer dues siluetes aboca
des sobre el brocal d'un antic pOU. EIs vaig reconeixer, dic,
amb el temps suficient com per a aproximar-me a ells i admi
rar-me, un altre camí, de la saviesa divina, que ens va conce
dir el benefici de dues orelles i l'amena¡;a d'una única boca.

Tots Sants i encara pot passejar-se un en cos
de camisa. Fins i tot en l'oratge hi campa la
cOlTupció!

-Sembla mentida, Tots Sants ¡encara pot passejar-se WI

en cos de camisa. Fins i tot en l'oratge hi campa la cOlTupció!

-No em podeu negar que aquesta bonan¡;a, almenys, ha
propiciat enguany la visita solemne als difunts...

-Sí, aixó sí que s'ha notat. Van informar ahir al parte de
migdia que la festivitat havia estat un exit completo

-Festivitat? Exit? La veritat, sembla com si parlasseu
d'un acte lúdic organitzat per la dilecta Comissió de Festes.

-1 encara van dir més. Que al cementiri es van dipositar
rams que superaven les 50.000 Ptes, encara que els més venuts
osciHaven entre les dues i les cinc-mil. Sobretot de flor tropi
cal, ben exótica.

-Ja se sap, les modes afecten tots els ilmbits de I'existen
cia, fins i tot Un les ha de supOltar quan ja no existeix. Peró,
per que flor tropical? Que les floristeries van adaptant-se a les
previsions meteorológiques a llarg tennini?

-No. He sentit dir que aquestes especies mantenen l'ufa
nor durant més temps, algunes poden resistir fins a un any
sense exigir massa atencions.

-Un any!? .. Ara que, ben mirat, aixó redueix considera
blement el risc de desgracies entre els familiars que s'arris
quen cada dissabte a sortejar la nacional per anar a canviar
l'aigua deis difunts, ... de les flors deis difunts, vull dir.
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