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EDITORIAL

Una de refranys

J
a hem tomat a tenir una altra vegada PIe al Consistori
Benicarlando, i la veritat és que sembla que últimament
l'oposició esta marcant de bastant prop al Partit Popular.

I Ara bé, sembla també que l'equip de govern és escorredís com I
I una anguila, ja que si ens fixem en el PIe d'ahir van fugir t.ots
I amb tal velocitat que cap deis partits de l'oposició va tindre I
Itemps de dir ni Al!.
, Pot ser el sr. Mundo pensa en allo de... "A buen entendedol;
pocas palabras bastan", o que " En boca cerrada no entran
moscas", pero que pense que hi ha més refranys: "Qui calla,
atorga", "No hi ha pUjar sord que aquell que no vol escoltar (ni
contestar)", o " Si no vals po/s, no vages a ¡'era". Pero el que
és indubtable és que el nostre alcaide coneix aquel! que diu:
"Qui no corre, vole'\ pero cal anal' en compte, perque si vas
molt de pressa no et fixes en les coses i... "Ulls que no veuen,
caguera que xafen".

Pero bé, també cal fer arribar un missatge a l'oposició: Aneu
en compte i que no torne a passar el mateix, perque de vegades,
Ija se sap "Allí on manen tres, dos estan de més ".

Cartes deis iectors
"La campana no suena si el badajo no la golpea"

Existeixen "prohibicions magiques" a I'hora de tractar celts temes idealitzats, com
ara la monarquia o l'esgJésia. Aixo ho podem veure refiectit, per exemple, en la
polemica Iletra de la canyo de SK "la mW1ten al Santo Kristo".

Personalment, al nostre grupet d'amics, la canyoneta en qüestió ens va fer molta gracia
quan la vam escoltar a plincipis d'any, i no entenem el guirigall que en t0111 a aquesta han
creat els de sempre: alglill capella, algun peridista...

No se n'adonen de la publicitat gratuita que els proporcionen? Aquesta és tilla rendible
tactica que aprofiten molts I:,'TUPS guan comencen, esperant així escandalitzar als quatre
"carques consevadors de turno" i encendre la polemica.

Lanostra societat és una societaton suposadament gaudim de llibertat d'expressió, pen
sament i opinió, pero aquesta gent ancorada en el passat censLU'adorinsisteixen a conside
rar "irreverente e insultante" parlar de celts temes.

El nostre consell per a aquesta gent és que si no els agraden eixos temes, el miHor que
poden fer és "passar" d'escoltar la cinta, de la mateixa manera que quan no els ag)'ada
la pel.licuJa X de Canal 9 apaguen la TV així no h.i ha polemiques! !

Tant de bo cada dia la gent parle més deis temes que abans no podien parlar, i així lle
var-nos de damunt els tabús que "algú" ens va imposar W1 (ua.

1com diu el refial.lyer popular... "qui no vulga pols que no vaja a ¡'era".
Endavant, Salut Krítika! !I !

J.C.A.F DNl18183774 1 TOTS EL::> MEliS rlMICS
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El PIe de novembre va ser vist i no vist

res-
1'0-EIs presents van tindre

portunitat d'escoltar les
postes de l'alcalde

Pel que sembla l'equip de govem en
PIe, va considerar més important pravar
les noves cadires de l'auditori que aclarir
els dubtes de l'oposició.

[ els presents, sorpresos i amb una
certa dosi d'indignació i incredulitat, van
haver de veure com el sr. Alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo, s'alyava i se
n'anava.

i preguntes, i els dos portaveus deis grups
de l'oposició van fer servir el seu dret de
llegir al sr. Alcalde les preguntes a el!
adreyades. AIgunes eren de malta
importacia i comprometedores amb el
partit de govern (PP). I el sr. alcalde, una
vegada llegides les preguntes i rapid com
un l1ampec va dir: "Emparant-me en el
Reglament que em dóna el dret de contes
tar per escrit abans de 10 (iies, aixi ho
faré. S'alya la ssessió. Bona nit."

Fins aquí la part seriosa del pie.
Tot seguit es va passar al punt de precs

El sr. alcalde, una vegada lle
gides les preguntes de l'opo
sició i rapid com un Jlampec
va dir: "Emparant-me en el
Reglament que em dóna el
dret de contestar per· escrit
abans de 10 dies, així ho faré.
S'alya la ssessió. Bona nit."

Va haver una proposta del El consistori benicarlando, últimament, seu de dures

Consen Agrari que demanava el batalles polítiques

sUPOlt del consistori per tal d'instaI' el
govem estatal que rebutgés els acords
amb la Unió Europea referents a I'orga
nització del mercat de fruites i hortalisses
i els preferencial s amb els palsos del Nord
d'Áfiica. Es va aprovar per unanimitat.

L'últim punt digne de comentari va ser
el referent a la proposta d'actuacions
sobre el Poblat !beric de El Pui?, per tal de
tornar-lo a recuperar, tenint en compte
que és un deis patrimonis més importants
que ens queda a Benicarló. També es va
aprovar per unanimitat.

Unanimament tots els
partits van donar suport a
la proposta del Consell
Agrari IvIunicipal, defen
sant els interessos deis
llauradors benicarlandos

PSOE votés en contra i la UPV .
s'abstingués.

lmportant per a la renovació
urbana de Benicarló va ser I'aprova
ció definitiva del Projecte de
Peatonalització deIs caners Major,
Sant Joaquim, Sant Joan i de la
Presó.

REDACC¡Ó

La veritat és que no es van defraudar
les nostres expectatives. Un deIs pocs
punts que va fer honor al PIe va ser aquel!
que s'amagava sota el nom de reconeixe
ments d'obligacions, en el qual van apa
réixer lilles partides de diners que l'oposi
ció no va estar disposta a justificar.
Segons els dos paItits en l'oposició les
irref,'1.tlaritats _detectades, (principalment
en l'adjudicació de les obres del cobri
ment de la pista annexa del pavelló
poliesportiu, junt a I'infonne de ['inter
ventor municipal que també reconeixia
celtes inegularitats) impedien el seu vot a
favor d'aquest punto Tot aixó va fer que el

EIs dos partits de l'oposició,
PSOE i UPV denuncien les
irregularitats en la contracta
ció de les obres de la 2a fase
del cobriment de la pista
annexa del pavelló poliespor
tiu.

El Pie d'aquest mes de
novembre va passar de
manera fugag per el con
sitori benicarlando, va
ser vist i no visto

D es que el nous regidors van entrar
a fonnar part de l' Ajlilltament de
Benicarló, no s'havia donat mai

un PIe tant rapid com aquest de novem
breo

En un principi es preveia ja de per si,
que aquest PIe no aportaria gran cosa, ja
que els punts que s'incIolen no eren
excessivament importants.

Avda, CatalulJya ,43
e

EXPOSICiÓN COLECTIVA DE PINTURA
Hasta el 10 de diciembre

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

Tel.470573 HORARIOS
11:30 - 13:30 h.
17:30 - 20:30 h.

Mañanas
Tardes

.~". ~.....

12580 BENICARLÓ
L ,--- --'

d



a

el Carme, 13 te!. (964) 47 15 63
12580 Benicarló

Continuaran les
IDobilitzacions al camp

!vIARIA JOSEP ARAYO

L
a Unió de LLamadors- COAG
valora mo1t posítivament la res
posta deIs lIauradors benicarian

dos a la convocatória de la manifestació
realitzada a Barcelona el passat dimatis
dia 28. EIs representants deIs Jlauradors
parlen de 50.000 persones manifestant
se pels carrers de la ciutat comtal i cal
destacar que LLI1S 16.000 valencians van
participar en aquesta

Joan Brusca, president de la Unió
de L1auradors de Benicarló, vol remar
car que és també mo1t important "elfel
que !11o!l[ssimes cooperalives i calli
dors valencians que no van poder acu
dir a Barcelona, van pararilzar La seua
aClivilal per tal de solidarilzar-se amb
els manifeslanls ".

Els nostres l1auradors continuen pre
ocupats pel futul' de les seues collites,
de carácter principalment familiar que
no podran competir amb les procedents
del nord d'África. No volen parlar de
por;a sohdaritat amb els palsos subde
senvolupats, ja que consideren que "el
pelif l/aurador d'aquesls pai:ws no es
veura beneficial {i!11b aquesls aCDrds'
inlemacionals, sinó que seran les grans
expLotacions en !11ans d'uns pocoS i eLs
palsos deL nonl d 'Europa eLs que s 'en
duran lols els avanlafges i només nasaL
tres serem els peljudicals".

No dubten en afinnar que les mobi
Iitzacions continuaran fíns que se'ls
escolte de veritat i confien que, quan
l'estat espanyol deixe la presidencia de
la Unió Europea, els nostres represen
tants polítics no es troben tan pressio
nats i defensen amb més forya els mte
ressos deIs agricultors valencians.

Bo ic FERPA
Colocación de:Cortinas a domicilio

• colchas· sábanas· manterlerias •
toallas· edredones

L
125S0 SENICAALÓ lea.tollón)

.JesÚs Gelliela, a iniciativa de l'Associació
Musical Ciutat de Benicarló, la Coral
Polifónica Benicarlanda, el Coro
Panoquial.

El concelt va ser propici a les estrenes,
la Coral sota la dírecció de Josep Vicent
Amau va interpretar per primera volta la
complexa peya basca "Boga Boga" ¡les
cinematográfiques "Exode ", acom.panya
da al piano per Lluís Valles i l' "Amen" de
"Los Lirios del Valle" on destaca el solista
Alain Borras. Destaca també la interven
ció del músic berücarlando Pablo Anglés
diligint la Banda de Música en el Pasdoble
"Llu!11 e/'esliu" la composició del qual va
dedicar al mestre Vitorino CasteU. La
Banda, dirigida per Jaime Rebollar,
estTena també aquesta nit dos fragments de
la banda de la pel'licula "El señor de los
anillos ". Quan ja érem a dissabte, Banda i
Coral interpretaren com a cloenda 1m deIs
més bells cors de l'opera "Aida" de Verdi.

L' excessiva durada de l' acte, abusant
d'tm públíc pacient i fidel fins al final, va
ser la única nota fora de control a millorar
en successives edicions.

Corts Valp.ncianes. 15 baJOS
teléfono V Fax 964 147 11 67
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I Angel Gilabert Rodríguez

Es varen presentar els clebutants c!'en
guany. Per la Banda els nous músics:
Amal1da Branchat, Eduardo Ruano,
Be:~triz Campillo, ¡Sergio Fcrreres. Per
la Coral la nova fomada de cantaires: les
sopranos Eva Forés i Vanessa Abad o les
reir;corporacions de les contralts Marta
Guzmán i Elena Olivel" i del tenor Javier
Abad.

Un deIs moments més emotius de la nit
va ser l'homenatge que tant els actuants
com els nombrós púbJic assistent i les auto
ritats locals varen retre a un emocionat

Tots els 22 de novembre,
aquesta Santa té la virtut de
reunir als aticionats a la músi
ca en vetllades tant producti
ves com la d'aquest darrer
divendres al'Auditori
Municipal.

ANNA PUJOL

S
·anta Cecília, santa mintir

que va villl'e a la Roma del
segle m, no es va dedicar

a la música fíns mil dos-cents
anys després de la sella mort,
'luan els artistcs del Renaixement
la varen representar amb instru
ments musicals entre les manso
Sigui com sigui, tots els 22 de
novembre, aquesta Santa té la
vittut de reLUllr als aficionats a la
música en vetllades tant produc
tives com la d'aquest dalTer
dívenclres a l'Audítori Municipal.

I;l Lcd ~ 1;4< k -g~, 1 k ~~ k 111s

LJ -------__. -- -~ ---------------------------.-----------------------_
Vetllada de Coral i Banda en la celebra-

ció de Santa Cecília

q5
RESTAURANTE

Et~~

~

l:MENDEZ NUÑEZ, 85
TElEFONOS 47 0075·475038

12580·BENICARlO
(CASTELLONl
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Una de les moltes coses que li falten a la nos

tra eiutat, són més espais al' aire lliure on
els nostres menuts puguen passar-s'ho bé. 1

el més antie que tenim, per no dir quasi l'únic es
presenta amb unes instal·lacions més que vergonyo
ses. Eljardinet que I'envolta fa més pena que gloria,
les plantes que allí es van ficar es van morir fa molt
de temps i els poques que queden estan seques i/o
escagarransides. EIs "columpios" fa bastants anys
que no es canvien i alguns teneJ1 més anys que la
tos, molts pares deis xiquets que ara hi juguen, ja es
van columpiar, a la seua infantesa" al PASEOLA
TAUT

No penseu que ja és hora que tinguéssem un parc
per als xiquets amb unes instal·lacions dignes i amb
un poques de gespa als peus?

NO ENS ENGANYEM

UH na de les qüestions que des de fa
temps cm preocupa de la política,
en totes les seues vessants, és la

poca voluntat de deixar emera les mane
res de fer dictatorials i noucentistes, i la
impossibilitat patológica de la classe polí
tica en general d'assolir comportaments
fonamentats en els principis de la
democracia: di<'tleg, tolen'mcia, coopera
ció, seny, ...

Una de les qüestions que des
de fa temps em preocupa de
la políticala impossibilitat
patológica de la classe políti
ca en general d'assolir com
portaments fonamentats en
els principis de la democra
cia: dialeg, tolerancia, coope
ració, seny,...

Per aquest motiu, persollalment, cada
vegada és Inés trist seguir la vida política
a nivel1 autonomic j estatal ja que aquesta
només esta marcada per casos de corrup
cions, insults, desqualificacions COI1S
tants, amenaces, xantatges, desig d'acon
seguir el poder com siga j acosta de qui
siga, en:fi:ontaments entre poders instltu
cionals, etc i que fan que poc a poc el

desinterés i la indiferencia siga cada vega
més elevat entTe la resta de ciutadans i
ciutadanes que ens veiem els bous des de
la barrera.

Pero encara és més preocupant que a
una comunitat menuda com és la nostra
ciutat aquestes maneres de fer i ser-hi
cada cop es van ane!ant en els nostres
representants politics municipals, així des
de la lesgislatma govemada pels socialis
tes el to crispat i nerviós va en augment, i
les acusacions mútues de que l'ajuntament
no rutlla per culpa deIs a1u"es cada vegada
esta guanyant terreny al treball en equip
per a tirar endavant la gestló deIs recmsos
humans, material s i economics de
Benicarló.

Realment costa entendre com a hores
d'ara encara aquestes actituds dilatories i
conf1lcionistes estan duent-se a la practica
ací, i més quan els problemes reals de la
ciutat no es solucionen amb acusacions,
menyspreus, desqua1ificacions, insults, ...
entre e1s representarrts polítics munici
pals, sobretot entTe els portaveus de les
dues forces majorita.ries al nostre cOl1sis
tori, i en canvi 1'0bjectiu prioritari que tots
haurien de tenir ben present com és el
millorament de la qualitat de vida de
Benicarló, en totes les seus vessants, ara
per ara queden sempre en segon pla.

Sembla que la famosa frase
utilitzada per tothom de "Pa i
circ" ara per ara marca la vida
política local

Potser la majoria de persones pequem
d'iUuses quan creiem que els polítics del
nostre ajtmtament estan per a gestionar i
solucionar totes aquel1es coses re!aciona
des amb la realitat de la ciutat, i no com
ara que dona la sensació que Benicarló
esta quasi mort i que els nostres polítics
s'amaguen d'afrontar aquesta situació
tirant pilotes fora mitjanyant el recurs
infantil d'utilitzar la cortina de fum de les
acusacions mútues pera justificar la seua
ineficacia i poca política de comprome
tre's més amb el futur de la ciutat.

Potser la majoria de persones
pequem d'il.luses quan
creiem que els polítics del
nostre ajuntament estan per a
gestionar i solucionar totes
aqueIles coses relacionades
amb la realitat de la ciutat

Sembla que la famosa frase utilitzada
per tOth0111 de "Pa i circ" ara per ara
marca la vida política local i la serenar
necessaria per tal de reflexionar a fons de
qué volem per a Benicar1ó i per tant com
aconseguir-ho ajwItant tates les forces
disponibles, més enlla deis interessos par
tidistes deIs mateixos partits politics.

){¡uo BUENO
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La tuberculosis
hoy - todavía (11)

Campanya de sensibilització
sobre la SIDA

Des d'aquestes 1ínies
volem felicitar i fer mTibar el
nostre reconeixement a totes
les entitats organitzadores i
col.laboradores d'aquesta
Campanya.

gi de la SIDA es
dóna en grups de
població jove i hete
rosexual, ja no s'as-

o •

SOCIa a grups margl-
nals

A1.T.G.: La campanya
s 'ha enfocal des del punt de
vista del "sexe segur", .la
que les últi711es estadistiques
ens diuen que actualment el
contagi de la SiDA es dóna
en grups de població jove i
heterosexual, .la no s 'asso
cia a grujJs marginals úJer a
aquests grupsja esfeln cam
panyes especifique,\).
Actualment aquests lipus de
campanyes van dirigides als
joves i encaminades a preve
nir la SIDA i totes les altres
malaties de transmissió
sexual.

CAMPANYA
DE SENS1BIlITZACIÓ

SOBRE LA SIDA.

L.v.: S'han tractar tates
les conductes de risc que
poelen compOltar la trans
missió de la SIDA?

La campanya s'ha
enfocat des del punt
de vista del "sexe
segur", ja que les
úl times estadísti
ques ens diuen que
actualment el conta-

novembre vam
comem;:ar amb
unes exposicions
temaliques, la pri
mera es ja realit
zar a la Cambra
Ap,raria Local , es
deia "Que pinta la
SWA? " i els
alumnes de 7é i 8é
de toles les escales
van passar a
veure-la. L 'altra exposició
"Imatges contra la SIDA"
es va ubicar als dos inSliluts
de Senicarló. A partir d'a
qui s 'han creartgrups de tre
ball a les escales per tal de
treballar el tema de la SIDA
durant dues setmanes i.fina
litzara amb un collage el dia
i de desembre davant
I 'Ajuntament. També esjara
un tafler (le sexualitat de
prevenció de la SIDA a dos
cursos de FP i intentarem
donar continülat a IOles
aquestes iniciatives.

L.V.: Quines actlvltats
s'han realitzat [ms ara i amb
quines continuara la cam
panya de sensibilització
sobre la SIDA?

M. T. G.: El d¡lIuns 20 de

LA VEU: Quins projecte
hi ha darrera del titol
"Temps per a la Salut"?

M. T. GILAJJERT: Dins
el 'aquest titol ens trobem
amb dues activitats moll
concretes. i;'s el segon any
que es fnn aquestes caman
yes, en un principi tenim el
que és la Campanya de sen
sibilització sobre la SIDA i
I 'aftra és la de Salut i el
Senestar Social. La cam
panya de prevenció de la
SiDA va comem;ar el dia 20
de novembre i jinalitzara el
dia i de desmbre que és el
Dia Mundial conlra la
STDA. Es fa una aclivitat
molt concreta de cara a
colectius, sobre tot estem
treballant amb les escales i
els instituts.

¡\!/ARiA JOSE? AI?AYO

Ens hem reunit amb
M. Teresa Gilabert,
psicóloga de l'equip

Social de Base del nostre
Ajuntament perque ens parle
deIs actes que s'han organit
zat per a aquests dies dins de
la Setmana ele Salut i
Benestar Social. Campanya
de Sensibilització sobre la
SIDA.

* Diagnóstico precoz de posibles
casos baci liJeros-contagiosos para
tratarlos e intenumpir la cadena de
transmisión

" Investigación de los posibles
Contactos con los enfermos de
tuberculosis para hacer también
diagnóstico precoz de enfermos e
in tectados.

'" Tratamiento completo de los
enfClllJOS, con los medicamentos y
tiempo adecuados.

* Vigilancia médica de los grupos
de riesgo expuestos (Personal sani
tario, personal penitenciario, enfer
mos por el SIDA, infectados VIH,
emi6'rantes de paises endémicos de
tuberculosis, etc). Por el riesgo coo
tagiante 6'Tave que pueda tener el
personal docente hacia los niños y
adolescentes supuestamente no
infectados o vírgenes, es muy
importante también en este grupo la
Vigilancia Epidemiológica.

* Tratamiento Preventivo de los
infecta.dos en los casos necesarios
para evitar la enfenl1edad.

DRil. M. JESÚS ROmUGUt-7 B.'Il~·U?R/

a situación epidemiológica de
la Tuberculosis en nuestro
país, no es más que el resulta-

do de la falta de un Programa
Nacional de lucha antituberculosa
que debelÍa basarse en:

LA MILLaR INFa~T\AACIÓ• EL MILLaR MAGAZINE • LA MILLaR MÚSICA

MAESTRAT 106.2 F. M.
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-----~ENTREVISTA AMB-ESTEFANIAPÉREZ -VALERA, - LJ
FALLERA MAJOR DE LA FALLA "El CADUF"

RAQUEL GAReÍA MOUNA

E n un amhient estudiantil, rode
.jada de c1asses, professors,
apunts... trobem la }<'alJera

Major de la Falla "El Cadur',
Estelimia Pé.·ez Valera. Dic aixo perque
Estefania actualment es troba estu
diant COU en l'Institut de Batxillemt
"Ramon Cid". A ella li agradaria estu
diar psicologia i també b'obar lIna bona
feina.

Estefania va naixer a Castelló, viu a
Benicarló. A casa seua viuen les Falles
des de sernpre, té una germana que va
ser fallera infantil l'any 1984, i
Estelimia es vesteix de fallera des que
va naixer. Pero, ara parlarem amb ella
i veurem com pensa:

- Com es tria la Fallera Major a la
Falla "El Caduf'?

* Li ha propasen a una ülllera de la
COlt si li agradaría ser-ha.

- Com et van triar?
* La meua falla sempre havia sabut ei

meu desig de ser Fallera Majar, llavors
m'ho van proposar i vrug accedir amb
malta iUusió.

- Estic segura que somnies en aquest
dia que ha d'arribar, com ['esperes?

* Espero que siga lID día pIe d'alegria i
emoció, tata envoltada de la meua gent.

- Suposo que ho tindras tot preparat,
em pots avan~ar alguna cosa, com
color, estiL. o és un secret?

* Sé, no és que siga lUl secret, pero
m'estimo més que arribe el dia de la pre
sentació per a poder ensenyar-Io.

- Aquest any sera especial, el penses
viure intensament?

* Ciar que sí. jo sempre intento vime
les Falles intensament, .in que són les
melles festes preferides i aquest any enca
ra més, ja que represento la meua falla.

- Hi ha molts actes dins i fora de la
setmana fallera, pero n'afegiries algun
Olés?

* M'agradaria que hi hagués algun con
cert dirigit als joves, a l'igual que I'hi ha a
les Festes PalTonals.

- Que és el que més i el que menys
t'agrada de les Falles'!

* El que més m'agrada és l'ambient de
festa i d'unió que hi ha al poble. 1 el que
menys que entre alg¡.mes falles puga exis
tir algun tipus d'enveja.

- Que em diries del ten president?
*Que és molt bon home, li agrada molt

la resta i fa tat el possible per a que tots
gaudisquen al maxirn.

- T'agradaria en un futur no molt
Hunya, representar les Falles com a
Fallera Major de Benicarló?

* CIar que si, cree que a tata fallera Ji
agradaria arribar a ser Fallera Majar del
seu poble.

- Quina cosa diries a les persones
que lIigen LA VEU?

* Que gaudisquen al maxim d'aquestes
restes falleres i que col.laboren en tot el
possible per a mantenir la festa viva.

Ja hem conegut a la que sera maxi
ma .·epresentant de la Falla "El
Cadul", hem pogut observar que és
simpatica i decidida, i a més és un
amant de la festa fallera. Desitgem que
siga un aoy inoblidable per a ella.

Regio Cinema de Benicarló
De l' 1 a l' 11 de desembre

• Pocahontas

StMI~ k ~ k~~;.el4.
TINTORERlA

Fotas 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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El teu setmanari Sense afonies Subscriu-t 'hi

Menyspreu!

N ormalment al mussol
sempre 1J ha sobtat
com la gent d'una ciu

tat tant important com
Benicarló amb una herencia i
una gran tradició en tots e1s
sectors productius i economics
del món occidental: abrricultu
ra, pesca, industria i serveis;
des de sempre ha manifestat
un celt menyspreu o millor dit
indiferencia per la seua ves
sant iTIminera i aleshores per
tot allo relacionat directa o
indirectament amb la mar.

al mussol li costa
entendre com hi ha
tan poc ¡nteres per

mantenir mínima
ment instal.lacions
'cam per exemple l'a
vinguda del Marqués
de Benicarló

Per aixo al mussol li costa
entendre com hi ha tan poc
interes per mantenir mÍllima
ment illstal.lacións com per
exemple I'avinguda del
Marqués ele Benicarló, que
podia ser-m un passeig a la
mateixa altura que els de
Peniscola o Vinaros, pero ara
per desídia municipal el seu
estat dona pena, ja que tant
baranes com voreres estan
realment malament i ningú fa
res per aneglar-ho, fíns i tot
des de fa anys hi ha trossos de
vorera que falten i a hores
d'ara encara no s'ha fet res per
a restaurar-los. 1 molt més
abandonades estan les seus

baranes que ja no s'escapen al
seu progressiu deteriorament,
augmentant ciia rera a dia el
perill per als usuaris d'aquest
cmTer.

Realment per al mus
sol és signiticatiu
aquest viure d'esque
na a la mar

Tampoc les palmeres d'a
questa avinb'Uda s'escapen d'a
questa desidia, així, només de
tant en tant les poden, pero on
ningú es preocupa és de man
tenir les menudetes zones de
tetTa del sen costat inicialment
destinades per a plantar tlors i
plantes,i que tret de la zona de
les cases deIs mariners 011 ciu
tadans Inés conscienciats o
que s'estimen la mar des de fa
anys es preocupen de tindre
cura d'aquestes jardineres

públiques; la resta manquen
totalment enns malgrat que
des de sempre a costelles deis
diners públics han treballat
W1S qU3nts jm·diners.

Realment per al muss01 és
signifícatiu aquest viw'e d'es
quena a la mar per paret deis
ciutadans d'aCÍ a I'hora de
comprendre com poden xalar
d'un espai neuralgic per a
Benicarló, ara només és una
110c de pas esporadic a I'estiu,
per aixó cal canviar aquest
habit de mel1yspreu cap a la
nostra mar j fer-hi els estonios
necessaris per tal de canviar
rapidament J'actual flsonomia
del port de Benicarló amb
l'objectiu d'aconseguir que
aquest espai siga utilitzat tant
a llivell lúdic com economic.

l
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Fitxa de subscripció
NQM _ COGNQMS_, ~ . ~ '_, _

ºQ¡VIICIL..L ~ __~ , ~__~~

1~9.!3.!-Aqº- ~ g ~__ TEL _

Se subscriu a L~ V4<-k g~, per I'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), 02.470 pts (26
llluneros, semestral, bOllifícació 5%) prorrogable si no hi ha ordre en contra. Als ellviaments fora de Benicarló caldra afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

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

.§ign_atura~, __

BANC/CAIXA

d de 199
------~-----------'----~---------~---,-

Domiciliació bancaria

~\pRE<;:~_~_, ~Li\Crº_____ ~ _

NOM ¡ COGNOMS DEL TITU' ,IR DEL COMI)TE-- -------.__._-- ~

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentanll'Associació Cultllralla Feram de Benicarló per I'im
port ele subscripció a LA V4<- k E~.
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Presentació del diccionari de

l'lnstitut d'Estudis Catalans
,'?:o Lo lv/ANJI'ASSER M!LlOR

RllDACCJÓ

Dr. Ferran, 7

SUQUET DE PEIX

CREACIONES Y FORMAS EN
MADERA PARA SU SALUD

Aquest plat es mereix la
solemnitat que sovint
reservem a les menges

més sofisticades de procedencia
forastera, menges per altra banda
que sempre considerem per sobre

de les possibilitats del receptari autóctono

Ben segur, i com sempre passa en aquest quefer deIs fogons
podrem trabar nombrases variacions en els ingredients, i fins i tot
en l'e1aboració, encara així l'esperit i l'objectiu basic ens dóna sem
pre lillS resultats semblants i digllíssims en tots el casos. Anem,
pero, a la feina i bOlla sort.Calentarem l'olí en una cassola on fre
girem unes Ilesquetes de pa fins que queden ben cruíxents.
Treurem el pa i hi tirarem a I'oli quatre o cinc gambes ( i si es pot,
l1angostins), quan siguen fetes les retirarem també de la cassola on
ha d'anar una ceba nenuda picada per :fiegir-Ia a poc a poc. Sense
perdre l'atenció sobre la ceba anirem preparant la picada en un
mortero Comenyarem per xafar el pa fregit, dos o tres dents d'all,
lms fils de safra i una tomaca torrada previament sobre el foco
Quan la ceba siga cuita Ji ajuntarem la picada perqué es facen bona
companyia i els ajudarem amb una cullera de fusta per anar reme
nant. Hi posarem un polsim de pimentó roig i acte seguit l'aif,'Ua.

Quan allo alTanque el bull hi posar·em el peix que haurem nete
jat, sigua llobatTo, liucet, mol1 Ollero, tots valen si la varojetat i la
qualítat són adequades. Hi rectificar-em de sal per deixar-ho coure
uns quinze o vint minuts, 110 més. Uns minuts abans d'apagar el foc
hi podem deixar dins la cassola les gambes. Després d'ayo seurem
a la taula per compartir arnb bona germanor el peix , el pa i un vi
carnós de la Tena Alta, tret de gamatxa blanca ens donar·a l'aJe
precís per continuar· el dia amb confiada decisió. La fmoja és a parto

Com sempre passa en aquest quefer deIs fogons
podrem trobar nombroses variacions en e]s
ingredients, i fins i tot en I'elaboració

-Silla ergon6mica perfeccionada
(para oficinas y para su hogar)
-Cama somier anatómica de lamas
móviles
-Archivador de CO's y CO-ROM
-Libreria modular a medida con
estantes multiposición
-Atril sobremesa graduable

Fusta Forma c.o.
el Port, 6 Beniearló

Te!. 470536
Pedir presupuestos para diseños y muebles

especiales o personalizados

Dues coses caracte
ritzen el diccionari:
la modernitat i el
rigor lexicograiic

En definitiva, un dicciona
ri modern, que descriu l'estat
actual de la llengua i que és
lilla eina útil per a1s homes i
les dones d'avui.

les entrades i a les defini
cions, intentant eliminar totes
aquel1es refiexions i exem
pIes t:radicionals en molts dic
cionris i amb marcades con
notacions sexistes, xenofobes
o de qualsevol altra mena de
discriminació. L'altra carac
terística és sense cap mena de
dubte el gran rigor en la labor
lexicogrMica

IN5TlTUT
D'ESTUDlS
CATAlANS
DICCIONARl
DE LA LLENGUA_
CATALANA

Bar restaurante

8erná

El professor
Vicent Pitarch
va ser l' encarre

gat de presentar aq llest
nou diccionari tan
esperat als benicarlan
dos que vam assistir a
l'acte convocats per
l' Associació Cultural
Alambor de la nost:ra
ciutat. Vam ser uns pri
vilegiats per dos
l11otius. P,imer perque
vam ser la segona ciu-
tat del País Valencia on
es feia aquest acte
(1' altra presentació va
ser a Valencia uns dies
abans), i en segon 110c perque
vam poder gaudir lms minuts
amb l'oratoria d'aquest caste
\Ionenc, membre numerari de
l'rnsti tut.

L'anUllciada aparició d'a
quest diccionari ha suscitat en
els darrers temps una expec
tació poc COlTent en obres
d'aquesta naturalesa.

Com ens va dir Vicent
Pitarch "aquest !libre no és
sinó unafase (la fase actual)
del diccionari de l 'lnstitul
el 'Estuclis Catalans, no és
clefinitiu sinó que es revisadl
quan la societaf ho reclame,
ja que un cliccionari és com
una !lengua, una enfilat viva
que canvia i evoluciona ".

Dues coses caracteritzen el
nostre dicionari: la modemi
tat d'aquesta obra, tant pel
que fa als sistemes infonna
tics uti1itzats en la seua edició
i en els estudis previs, com en
el t:ractament que s'ha donat a

J,
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Nieves Salvador presentaCARTES DE PROP

dissabte el seu primer Ilibre

Carmina Burana
JOSFP M SAN AUDO¡\!

L a musica, com tot alló descone
gut, sempre ha tingut per a mI
alguna cosa de misteriós. Com

és possible que d'aqueJls artefactes,
sovint de formes estranyes, que són
els instruments musical s, sorgisquen
sons tant meravellosos? 1com és pos
sible que un director d'orquestra siga
capae;: d'acohlar-ne cinquanta, cent o
dos-cents i aconseguir comunicar-nos
sensacions tant extraordináries?

De totes les peces musicals que
conec, sens dubte la que em produeix
més sensaéió de 'misteri, és el
"Carmina Burana". Ja el seu autor, I'a
lemany Carl OrEf, les va subtitular
"CaJ1(;:ons profanes per a solisles i
cors amb acompanyamenl d'inslru
menls i imagens magiques", mágia
accentuada per a mi perque aquesta
composició, era la sintonia, fa anys,
del programa de misteri de la Cadena
Ser. "Aledianoche", que presentava
An10nio José Alés.

~s aquesta una gravació de
les que honoren una socie
tat, un poble, una comar
ca... i l'esplendid concert
del passat dissabte venia a
ratificar el bon moment
que viuen aquestes dues
entitats musicals

El cas és que la setmana passada la
no~tra Banda de Música i la nostra
Coral, jLU1tament amb les corals de
Vinarós, presentaven un compact disc,
on interpreten conjuntament les
canyons de C. Orff, W1a gravació de
les que honoren una societat, un
poble, una comarca... i I'esplendid
concert del'passat dissabte venia a
ratificar el bon moment que viuen
aquestes dues entitats l11usicals. Aixó
és el que fa gran una ciutat i el que cal
comear i estimular. Després el nombre
de pubs que hi hagen al poble ens ha
d'importar molt menys.

16 JOSE? IeUAJ.

Nocturn

Del veÜl,at aniben t,mes esca,les gro~

guenques en un plano domest1(;. Al
pub del pit i la euixa de tocant van

anencant els motors de 1'imprevist, amb
fumalls opacs que van a I'incert de sota llna
vanua teaiosa.

Passa el temps i la vida és una festa de
mOlt, el carbó en els dits d'unes castanyes,
les postals amb gLlSt de menta d'una infante
sa amb abrac;ades que s'han foso Una Infan
tesa amb una escola obscurantista en que ens
van mal explicar W1 bon grapat de coses. 1
d'aquell temps enjogassat recupero un autor
de Monóver, que va pegar a fugir a Madnd,
perque Valencia no alimenta els seus
intel.lectuals: Martínez Ruiz, "Azorín",
segurament el pseudónim perfecte segellat
per Ull personatge que guanya vida próp,ia i
immda l'esperit del seu creador. Doncs SI, la
nit es va alimentant sobre la mar d'un bonis
sol de difunts -castanyes i panellets- que fan
més companyia que alguns buits de la ¡jeresa
que s'assomen a la balconada fetida i media
lica que ens escalfa ele ap i ens pren la car
canada de la creació i el pensament.

Aquesta nít recupero el pols lacónic
d'Azorín, que fa una ruta del Quixot amb
esperit del 98, més que amb la militancia cer
vantina. El petit filósof troba la reabtat
immóbil que perdura en U11a Castella aspra
de principis de segle, la reaJitat que serví
d'escenografia el novel.lot de Cervantes, que
tothom adora i molt pocs han lJegit amb cura.

Azorín va fer de les seues inseguretats lin
güístiques en estil, com Baroja, que es bara
Hava sonut amb la sintaxi -com el nostre
Arbó en castella,. Hi ha una bona colla d'au
tors amb inseguretats sobre l'idioma que han
bastit tUl edifici sobri i ajustat amb les parau
les. Josep Pla trobava en Baroja un gran
escliptor anti-banoc, ¡les raons d' Azorín a
1'hora de fer literatura són bessones molt
sovint de I'empremta obstinada del solitari
de Palafrugeli.

Tot ae;:ó són delies que m'assisteixen la
soledat, la calma d' un noctum meridional,
amb difunts que riuen alliberats de pesants
l.,'Tavetats i ens acompanyen quan 1'esfera del
silenci ens pelTIlet, vene;:uda la peresa, escol
tar-los.

Després, sento les rodes del temps que
grinyolen sardes i es van fonent en la son
pactada de cada dia les abrae;:ades amatents
que ens han precedit en la processó de la
vida, curulla i inepetible.

JQSEP M. SAlv ABDON

N ieves SalvadOl: va n,aixer a Alcalá
de Xlvert, pero .la fa anys que VIU

a Benicarló,és membre fundador
del "Grupo poético Espinela", ha estat
antologada a diferents antologies i la seua
obra publicada a di verses revistes. Aquest
dissabte presenta el seu primer llibre,
"Tras Jos años sin luz".

- Com I'inicies en el món de la poesia?
,~ Tot va comene;:ar quan vaig coneixer a

Carlos, el meu rnarit, jo l1avors vivia a
Aleara i com no ti escrivia cap catta, eH em
va dir que per que no Ii escrivia un poema.
Un dia em vaig seme davant la xemeneia
aue hi havia a casa deIs meus pares, i allí
clavant les flames i pensant en ell vaig fer
el meu primer poema, li'l vaig ensenyar a
Carlos i Ii va entusiasmar, la veritat és que
a mi també em va entusiasmar i així va
comene;:ar taL

, 'h- Quin són els poeles que mes I an
influi'l?

* Jo cree que no estic influenciada per
cap poeta, peró danerament he descobert a
Gerardo Diego, a qui Hijo sovint i amb qui
m'identifico molt.

- Que predomina més en la teua poesia
el formal isme o {'experiencia?

'" Jo cree que no em deixo influenciar
pels sentiments o les emocions, penso que
és tot el contrari, davant d'un sentiment
fOlt de dolor o de beIlesa, quan estic tota1
ment plena, sóc incapa<;:d'escliure. Jo el
que vuH és crear bellesa, m'interessen les
imatges que em colpegen constantment,
que hi haja molta musiealitat.

- Quin és elleu sistema d'escriure?
*El procés creatin és incontrolable, a

vegades anant en cotxe em ve una idea i
tinc de sortir de la canetera i parar el
cotxe, i almenys anotar-la, i ciar, després
desenvolupar-la i treballar-Ia.

- Ouin és el procés que ha seguit el 11i
bre ;;7í-as los años sin luz" fins a la seua
puólicació? .

* Amb aanest llibre he volgut ser bdel
a tot el que v'aig escrime entre els anys 81
84, he aneplegat el millor que vaig eSCllU
re aquells anys.

- Tens nous pmjecles en per.specliva?
* Tinc LUl altre llibre preparat "Retrato

de arena" i els dos últims que he escrit
"Palpitación de la horas" i "Las escaleras
del reloj", que espero poder publicar, peró
encara no tine Llna data -fixa.

-
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Pi pinyer, pi vel; pi pinyoner, pi bo,
(Pinus pinea)

AconsegueiX uns 20 m. d'alc;:aria; cap9ada
densa, generalment eixamplada i aplatada
en forma de para-sol. Fulles bastant gruixu

des, de lO a 15 cm. de Ilargada i de color verd
intenso Pinyes grosses, amplament ovoides; pinyons
de crosta molt dura, comestibles.

Viu principalment a les terres disgregades o com
pletament sOlTenques. Hom el troba isolat o en petits

grups, o fent
boscos exten
sos. El trobem
al País Valencia
i al Principat
pero no a les
Illes. és medi
tenani i sembla
que fou intro
dui"t en temps
antic, proce
dent del
lvIedíterrani
oriental.

CIUTAT
alvar anyó

La ciutat constitueix un
medí ambient, creat per
I'home que es caracterit

za per I'alt nombre de persones
que s'agrupa en un detenninat
espai geogr,'rfíc.

Les primeres ciutats van mli
xer fa uns 10000 anys per oferi r
protecció a la gent de les contra
des i també com a centres de
comerc;:. Des de llavors han cres
cut considerablement i en l'ac
tualitat moltes superen el milió
de personoes. Els diferents
barris d'una ciutat formen habi
tat8 que no s'assemblen en res
als boscos o praderes deIs camps
que I'envolten.

Contaminació
en la platja

P4Ql;/TI Coa M.rIRTÍNFl

8f;: C. P FRAJVCESC CXD1L:i

U
na vegada a l'any la nostra esco
la organitza unes eixides cap a la
platja per observar i prendre nota

sobre com nosaltres mateixos l'embru
temi la contaminem. El meu grup va
haver de fer la major part del trajecte tre
pitjant les escombraries. La majoria d'a
quests fems eren ampolles i aJtres objec
tes de plastic. Estava el 75 % de la pla1ja
molt brut.

r
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Fes de la teua compra
un projecte solidari!

,.......~~~
COMERC; JUST I SOLlDARI

Sant Joan 9
Te!. 46 06 90 12580 Benicarió
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Si ens parem a pensar sobre
el que estem fent a la fauna i
flora marina i a nosaltres
mateixos, pararien de ter-ho.

Si ens parem a pensar sobre el que
estem fent a la fauna i flora marina i a
nosaltres mateixos, panllien de fer-ho.

El fons marí es convertinl en un desert
de SOlTa i ni una especie podra vime allí.

La meua opinió és que cap dels petits
habitants de la mar es mereix una mort
tan pessima.

Si reciclarem totes les
escombraries i mgues que
nosaltres utilitzem, segur que
tot no estaria tal) ·bJut.

Si recic1arem totes les escombraries i
aigües que nosalt:res utihtzem, segur que
tot no estaIia tan blUt.

Pensem en els nost:res fil1s f n:éts i dei
xem-los ulla mica de la meravellosa mar
perque ells també la disfruten com l'es
tem disfrutant nosaltres.



JOC ENCISADOR NOMS (11)

EMISSORA MUNICIPAL SEN/CARLÓ

nostre poble al futbol inter-
nacional? Sens dubte,
"Pichi" Alonso. ¿Quin
homenatge millor per al més
universal deIs benicarlandos
en vida?

Un aspecte que convé no
oblidar és el deIs "noms
autoctons". Tothom recorda
com aIs tenenys que avui es
h·oba el Municipal, hi havia
la "quadra de Forés", i que el
camp es troba a la partida del
"Collet", tocant la "canetera
de Calig" i que UJI deIs seus
símbols va ser durant molts
anys un esvelt "funleraJ".

Altres possiblitats:
"Nnevo Educación y
Descanso", "del peu de
pedra" o, per que no, un nom
que reta homenatge a qui
més sofi-eix económicament
aquest esport COll1 podrien
ser "camp deIs jugadors que
no cobren" o "camp deIs
directius que posen diners de
la sena butxaca"

Els que fonnem la redac
ció futbolística de La Veu,
oferim als nostres lectors la
possibilitat de túar el nom
que més els vinga de gust. A
partir d'avui esperem els
vostres suggeliments. El que
més us agrade sera el que
utilitzarem en aqüestes sec
cions. Per a nosaltres, i no ho
arnaguem, el candidat favo
nt és el del producte que ens
representa aIs bcnicarlandos
com a poble i com a Lmitat.
Proposem, doncs, "'EL
CAMP DE LA CARXO
FA". Entre tots els pmtici
pants, sOltejarem Llna auten
tica i genuina carxofa de
Benicarló.

'dio-'

S

FON1ANERO

Setmana a setmana, i
crónica a crónica, els
informadors locals de

"la prensa provincial", insis
teixen fastigosament en ano
menar aJ Camp Municipal,
"elcampodel ferrocarril".
Com que m a nosaltres ni a
altra gent important ens
agrada aquest nom i, a més a
ll1és, el trobem totalment
inadequat, suggerim uns
quants apeJ·latius molt més
addients.

COll1en<;arem referint-nos
a la gent que va fer possible
la construcció i/o mil10ra de
les nostres instal·lacions
espOltives. PodIiem parlar
de polítics ("José Maria
Febrer Callís" -alcalde amb
que es va tancar l'antic camp
i es va inaugurar aquest- ,
"Patricio Forés Sen·et" -regi
dor d' esports d' aJ eshores-,
"Francisco ¡v'[oliner Colo
mer" -motor de les gcstions
per a aconseguir el solar- ,
"Juan Vicente Rambla Sanz"
-alcalde de la primera gran
refonna- o ".luan Aparicio
Usón" -regidor d'esports de
la dalTera i definitiva refor
ma), esfor<;ats directius
("Antonio ScrJí Castillo"
primer presiden! del nOll
camp-, "Juan Miguel
Soriano Febrer" -president
durant la primera refonTIa- o
"Agustín Guiliem Eixarc"
veritable amma del
Benicarló eteru) o, per que
no, el nom del soci o socia
número u. Un altre antropó
mm: ¿qui ha estat el millar
futbolista que ha aportat el

m

El proper desplac,:ament sera
al camp del Nules, un altre
equip aspirant a encap<;aJar la
c1assificació. El Benicarló viat
jara al Noulas amb tota la seua
plantilla, la de sempre, perque
he sentit dir que Tosic s'ha
decidit finalment per anar-se'n
al Pu<;ol, que es veu que li
donen més diners j qui sap si
menys responsabihtats.

vesser i Santi, que sempre esta
amb la canya amanida, va
rematar irnpecablement a porta.
Amb el 2 - O['arbitre va enviar
eIs jugadors als vestidors.
Aquests moments van ser apro
fitats per alguns peliodistes de
la "prensa provincial" per
incorporar-se al partit; sembla
ser que l'entrega de 1a
"Alcachota de Oro" es va a1lar
gar més del previst.

No obstant aixó, no tot va ser
positiu al partit: ens vam quedar
sense saber la reacció del res
ponsable de l'equip de ll1egafo
ma clavant un gol forastero En
els dos dan·ers partits a casa 
precisament des que es canten
els gols pels altaveus- el
Benicarló ha marcat en vuit
ocasions i no ha rebut cap vega
da. Com diu aquell de "La
claca", esperem i no desespe
remo

A la represa el Sogorb va
sortir a per totes i posa setge a
la portelia de León, que es va
Huir amb unes quantes atmades
espectaculars. El Benicarló
pero, contraatacava, i ho feia
d'lma fonTIa implacable i sense
embuts que va tenir el prell1i
d'un gol de Carrillo culminant
una brilJant jugada.

))
•

L' afeccionat va poder
gaudir d' un espectacle
que ja voldria jo veure
moltes vegades als
partits te1evjsius deIs
dissabtes al vespre.

La primera part, tot i no ser
absolutament brillant, va temr
tUI 1)nal trepidant. Al rninut
quaranta Santi va xutar i tm
defensa sogorbí va rebutjar amb
les mans; el penal el va tirar
Ade1J d'una manera que només
el1 sap fer: sense agafar carrera,
sense xutar fort m fer paradin
ya... de sobte hi ha un moment
en que el davanter és sobre el
punt de penal, el pOlter ÍJnmóbil
damunt la seua líma i el bajó al
fons de la xarxa... tamnateix
Koeman, escolte. Tres minuts
més tard, un fort tret del cana
ren Castro s'estavellava al tra-

PEDRO RUlZ

Parets Iluides, controls
al·lucinants, passades
incre·ibles, rematades

espectaculars, efectes enveri··
nats, dJiblings lllagist:rals, des
marcades veniginoses, llen<;a
ments de falta prodigiosos, atu
racles felines, tocades d'esperó
lllagiques, xuts potents i ben
dirigits, cavaJcades per la
banda... amb aquest futbol el
C.D. Benicarlója ocupa en soli
tari el segon !loc de la classili
cació. Contra un :ivaJ directe, el
Sogorb, l'afeccionat va poder
gaudir el'un espectacle que ja
voldriajo veure moltes vegades
als partits telcvisius deIs dissab
tes al vespre.



Montse Castelló vencedora
de la Media Marathon de Benidorm

Nova derrota del C.B.
Benicarló

RIiJ),/ccr()

Según nos ha informado el
Club d'Atletisme Baix
Maestrat, la atleta lVIontse

Castelló, de este mismo club se
impuso en la ¡\.;[edia Mararhon de
Benidorm con un tiempo de I
hora 20' 10", sobre tUl circuito
rompepiemas con más de 2minu
tos de vent<üa sobre la segunda
clasificada.

Montse Castelló, de
este mismo club se
impuso en la Media
Marathon de Benidorm
con un tiempo de 1 hora
20' 10"

Así mismo el nuevo fichaje del
club, Santiago Alonso, teJlninó
en la 6° posición en la Media
A1arathon de Tarragona con una
marca de lh 13'.
El domingo dia 26 de noviembre.
el Club d' Atletisme Baix
Maestrat pruticipó en la prueba
decana del atletismo español: LA
JEAN BÜUIN, la cual contó aon
más de 7000 participantes. Los
mejores puestos conseguidos por
los atletas del club fueron:

Categoría Benjamín Masculino:
8° Sergio Castell

Categoría Benjamín Femenino:
7° Beatriz Ferrando

Categoría Alevín Masculina:

25° Pepe Arán

Categoría Alevín Femenino:
72° Evelyn Flores

CategolÍa injánfil Masculina:
42° Adrián Bayani

Categoría Infantil 17emenina:
21° Susana Lluch
Categoría Cadete infantil:
50° Miguel Roca

Categoria Juvenil Masculina:
30° Javier de la Fuente

Categoría Junior Masculina:
105° Rubéll Roíg

Categoría Senio}' Masculina:
48° Mario Benito

CategoIÍa OpenMasculina:
31° Gerru'do Senat

Categoda O,oel1 Femenina:
33° Nmia Navarro

CategoIÍa Veterano AI/.ascu/ina:
4° Jesús Flores

Categoría Veterano Femenina:
4° Meche Ruíz

El Club d' Atletisme Baix
Maestrat infonna a todas aquellas
personas interesadas en este
deporte que el domingo dia 17 de
diciembre de 1995, a partir de las
10.00 horas se celebrará el XV
CRÜSS CIUDAD DE BEN[
CARLÓ (Fase escolru' - XIV Joes
ESPOltius Generalitat Valenciana)

J.M CORNELU"-S

"A1oNCHO"

Fitxa tccnica: 9a jornada
Equips: C.B. Xirivella
C.B. Benicarló
Resultat: 81 - 55
Anotadors c.n.
Benicarló: Manolo (10),
Fede (5), Javi Roca (-),
Dani (6),Jorge (8), Andrés
(7), Chile (-), JUruljO(-),
Jaime (19), Salva (-)

A questa setmana el
C.B. Benicru'ló va
visítru" la pista del

C.B. Xirivella, i com esta
passant de moment aques
ta temporada fora de casa,
no van poder aconseguir
aqueixa victoria que els fa
tanta falta. Semblava que
aquesta setmana el nosh'e
equíp es podría endm la
victoria després de gua
nyar dissabte passat oferint
un gran nivell de joc, pero
la cosa no va ser així, i la
situació de I'equip es toma
a posar preocupant.

Els primers mi
nuts, el Benicarló
va aconsegUlr una
diferencia d' 11
punts gracies al
seu gran nivell de
joc, pero l'alegria
va durar ben poc

Parlant del prutít, s'ha
de dir que en els primers 4
o 5 minuts, el c.E.
Benicarló va aconseguir
una diferencia d' 11 punts
gracies al seu gran nivell
de joc que no deixava
jugar a requip contrari,
pero l' alegria va durar ben
poc i el Xirivella va des
pertar aconseguint 3 triples
consecutius que el van fer
igualar el marcador, que a
partir d'aqueU moment ja
mostraria només la supe
rioritat de l'equip local. El
C.B. Benicarló, en veure
que perdien aquella
diferencia tan important i
que el Xirivel1a s'avruwa
va en el marcador, es va
comenyar a desesperar i a
fer jugades rapides i indi
viduals, que només pOlta
va a comelTe contínues
errades i a faciljtar que el
C.B. Xirivella es distancia
ra encara més en el marca
dor.

En la segona part va
haver alguna fase del partit
on el C.B. Benicarló es va
aproximar a 8 o 10 plmts
del rival, pero no van
poder aprofitar aqueixes
ocasions i, al final, el c.s.
Xirivella va aconseguir la
victoria.

Com a nota final, vull
dir que aquesta setmana el
millor jugador del C.E.
Benicarló va ser Jaime,
que va aconseguir que la
denota no fos per un resul-

I
Auto Escuela

DALMAU
~~~

h1~ueIOalmaulbáñez

h1a. Dolores Bayarri Ramón

Seguros Generales
et Alcalá de Xivert, 5
Tel. 47 '1904

L
12580 Benicarló

sense afonies

la informació en exclusiva
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Morir-se
de despreci

Au:x GO,j/LBO ¡ DEL'lKIN

L
es mateixes persones
que viatgen en autobús a
les f,'Tans ciutats per ani

mar els seus (o aixó pensen
e!1s), equips: les mateixes que
els diulllenges a la tarda presu
meixen hipocritament de ser
grans afeccionats a l'esport,
mentTe veuen el paltit del Plus
al bar més cenh-ic; aquestes
mateixcs persones són les que
clesprés no responen a les dife
rents convocatóries de l'esport
local. Mentre, amb la cervesa a
una mai el "Marca" al'altra,
s'enceguen mirant un "apassio
nant" Racing-Oviedo, al
Pavel1ó, al Camp Municipal o
al poble vei hi ha uns quants
joves, d'altres no tan joves,
morillt-se de desprecio Sentint
se ignorats.

Aigúnes taques des
trossen la preocupant
simetria de les grade
ries buides

A les gradelies tan soIs s'ob
serven algunes cares conegu
des. Les respectives parelles
(quin remei?), algun pare avo
rrit ¡, no sempre, les seccions
inferiors del club són les tmi
ques taques que destrossen la
preocupant simettia de les gra
deries buides. De tant en t311t,
algul1s, no massa, joves desver
gonyits, en el sentit positiu de la

paraula, trenquen la monotonja
amb intents, LIDS cops més pro
fitosos que alh'es, d'animar 1'e
qUlp.

La distancia de les ins
tal.lacions, el joc
pobre i, - en alguns
casos, el preu de l'en
trada són algunes de
les causes que intenten
esgrimir a l'hora de
quedar-se al bar.

La distancia a que es troben
les instal.lacions, especialment
les de futbol, el joc pobre i, en
a1guns casos, el preu de l' enh-a
da són alf,'Ulles de les causes
que intenten, sense gaire con
vicció, esglimir a 1'hora de que
dar-se al bar. Tal volta s'estan
perdent alguna cosa gran. Pot
ser no ho saben o pot ser ho
ignoren, qui sap?

L'estaca

Hi ha equips que quml
falten pocs minuts per a
l'inici del partit, tru

quen per telefon advertint que
tots tenen la grip, i per tant, no
es presentaran. Qui paga llavors
els despla¡;:mnents deIs arbitres?
Més selietat.

Esperem i no desesperem.

Alcala. Castell de Xivert
CENTRE FXCUl?SIONISTA XIRUCA

Sortirem el' Alcala de Xivert des de I'estació del ferro
can-i1 cap al primer pas a nivell amb batTeres que hi
ha al nardo

Ens dirigim cap a les muntanyes de l'est, passant per
davant d'un bar-restaurant de carretera. Anirem per un cami
asfaltat i, a pocs metres trobarem Lma bifmcació que agafa
rem pel camí de la dreta.

Passarem per baix de ]'autopista A7 i a ]'eixida del túnel
que la creua contimlm-em per la pista paral.lela a la A7 cap
al'esquerra, fins que trobarem a ma ffi'eta un camí que duu
al peu de la muntanya en que s'al¡;:a el castell. Al final del
camí passem pel c0stat d'ulI pou tapat.

Comen¡;:arem la pujada per una senda que poc a poc es
va esfumant. Hem d'anar sortejant pins i bosquina per on
siga més transitable. Els matolls que hj trobem són els tipics
del bosc mediterranj: romer, timó, espigol, te de roca, sal
via,etc.

Comen¡;:at-em la pujada per una senda que poc a poc es
va esfummlt. Hem d'mlar sOltejant pins i bosquina per on
siga més transitable; els matoUs són els tipics del bosc
mediteiTani, romer, timó, espigol, té de roca, salvia, etc.

Pujant, abans d'a1Tibar al castelI, trobarem unes lUnes.
Poc després ens presentem als peus de la muralla del cas
tell, des ¿'on podrem distingir les diferencies arquitectóni
ques que s'aprecien, ja que aquesta muralla va ser construI
da en dues epoques diferents. També poffi'em veure dos
aljubs, LID que abastia directament dins el castelI i 1m altre
tora.

Podero visitar les runes, enfilant-nos a la
muralla i gaudir de les vistes, en dies clars
s' arriba a veure les Columbretes i
Penyagolosa.

Podem visitar les runes, enfilant-nos a la muralla i gau
dir de les vistes, en dies clars s'arriba a veure les
Columbretes i Penyagolosa.

Podem visitm- les runes, enfilant-nos a la muralla i gau
dir de les vistes, en dies c1ars s'arriba a veure les
Columbretes i Penyagolosa.

Anuncis per paraules

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

Xics per a la coral Kylix
(entre:~ 6 i 20 anys)

Diumenge de 12 a 13 hores
Auditori Municipal, 1r. pis

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)

". 473892 12580 Benicarló

-
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AGENDA CULTURAL

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:
HORITZONTALS: 1. Paneta. Cuco 2. Ariet. Uranio 3. Sabana.
Unim. 4. 1. Olis. Cace. 5. Anticipar. R. 6. Vestals. IRA. 7. Eu. A.
Aideu. 8. M. sterceS. S. 9. Missió. No. 10. Paó. Mesurar.
COlltaminant.
VERTICALS: 1. Pastavem. Pe. 2. Ara. Neu. Maó. 3. Ribots. Sion.
4. Realitats. 1. 5. Etnica. Esma. 6. 1. AsilaJiem. 7. Au. Psicosi. 8.
RUca. De. Un. 9. Canáries. Ra. 10. Único Rn. Nan. 11. Cimera. SOIt.

VERTlCALS:
l. Planta semblant al timó peró de fulles més estretes. N'hi ha de set
mana, de partít, de taula, de colla ... 2. Sembla eixit d'un somni. Sala
destinada a fer-hi classes. 3. Mariners que tenen cura de la maniobra
del timó. Simbol delluteci. 4. En aquest 110c. Tenen les facultats per
torbades per alglUla beguda alcohólica. 5. No prohibida per la llei.
Abreviatura de "mister" e. 6. A l'inrevés, afinnació, que no vol dir
negació. Nota musical que no acava de fer res. La polifótllca beni
carlanda ha gravat un disc.7. 1. S' alimenta de peixos. 8. En un temps
passat. AI'Lnrevés, simbol del cloro Cap cosa. 9. Contenen un prec,
una pregária. 0,0, o, o, o, o, o, o ... 10. No pot ser adoptat. 11. Gresca.
Malnom, sobrenom, pseudónim.

HORITZONTALS:
l. Governs que exerceixen una forta intervenció en tots e1s ordres de
la vida d'tUla nació o d'un estat, que no admeten cap fom1a d'oposi
ció legal i que no respecten els drets cívics i polítics ni les llibeltats
públiques. 2. Comenr,.amellts. Persona. 3. Expressat sense parlar,
amb gestos, actituds, accions, etc. Donar un colp, o més. 4. Prefix
grec que significa "muntallya". Colorada amb els colors de l'iris. 5.
Pupil·les. Bla. 6. A l'inrevés, alfabet. Pill(;a fonnada per un fil meta
lic doblegat sobre eH mateix fonnant generalment un parell de vol
tes. 7. T. Posa lUl parell d'elTes i felicitat per la feina ben feta. Planta
herbacia verinosa de la familia de les umbelíferes. 8. Cientific i
escriptor d'origen rus, autor d'obres de ciencia ficció, de divulgació
cientí fica i histórica, de contes policíacs, etc. Clorur de sodio 9.
Simbol del coure. Equivocació. Prefix que denota "dos". 10. Tenen
cabeces. Zona que Ci.:rcwlda la nina de l'ull. 11. Tranquil'litat públi
ca. Diuen que les socials ja no existeixen, també diuen el contrario

XV CROSS CIUTAT DE
BENICARLÓ
El diumenge dia 17 de
desembre, a pmtir de les
10,00 hores se celebrara la
Fase Local Escolar - XIV
locs Esportius Generalitat
Valenciana en el ciurcuit
situat als terrenys adjacents
al can-er Méndez Núñez
Organitza: Club Atletisme
Baix Maestrat

XERRADA INFORMA
TIVA
Divendres 1 de desembre
"Saps que és una familia
acollidora?".A les 20 horeo;
al sló d'actes de la Caixa
Rural.
Organitza: Caritas Inter
panoqnial de BenicarIó

TEMPS PER A LA
SALUT
Divench'es I de desembre:
-Passeig Ferreres Breto
Taules d'informació i adhe
sió a la campanya de sensi
bilització so bre la SIDA i
exposició col.lectiva sobre
el tema "Tolerancia amb la
SIDA".
-Xerrada "Club d'oci i
temps !lime per adiscapaci
tats", a les 20 hores a la
Caixa Rural
Dissabte dia 2: xerrada
"Illtervenció psicológica per
als malalts de Cancre i
SIDA les 20 hores a la
Caixa Rural
Diumenge dia 3 : 111 Super
Cross Gutat de Benicarló, a
les 11 hores al Circuit
Pennanent Bugdom

ra del pOlt.
Organitza: Societat de pesca
"el Mero"

CONCURS DE PESCA
DE NADAL
Categ01ies infantil i juvenil
a les l3:30 hore a l'esculle-

CICLISME
Dissabte dia 2 , a les 15 :30
hores a Font Nova
(Peniscola) III CRONO DE
BICICLETA DE MUN
TANYA.
Organitza: Club ciclista de
Benicarló (secció de mWl
tanya)

SANTA BARBARA 1995
* Sábado 2 de diciembre:
Volteo de campanas. A las
19'30 tradicional hoguera
* Domingo 3 de diciembre.
9'30 h.Volteo de Cmpanas.
9'45 h.salida de la peana.
10 h. Misa Mayor, a la sali
da y ante la saca de la santa
Himno a Santa Bárbara.
Actuación de la Colla de
dolc;ainers i del Grup de
Danses Renaixenc;a.
11 '30 h. chocolatada popu
lar

TEATRE
Dissabte 2 de desembre, a
les 19'00 hores, al' Auditori
municipal "Mi repentino
amor por las escaleras"
Organitza: Ajuntament de
Benicarló i rVAl

CURSOS
,f Cms d' Ajudant de cuina
dins els Cursos de Fonnació
amb Practiques a les empre
ses
Dirigit a joves de 16 a 21
anys
DURADA DEL CURS: setem
bre ajuny (grups de 15 per
sones)
lNFORMACIÓ [ JNSCR[PCrONS:

Centre Social "La Farola",
al
CI Port, 37, o a l'Oficina
d'Informació Juvenil,
Biblioteca municipal.
Mat1ícula gratuita

1 O 1 198765432
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.f6J JOAN GREGORI ALBIOL

De música i músics (1): la Banda

N
o hi ha millar ocasió per a constatar I'activa vitalitat
de la Societat Musical Ciutat de Benicarló que una
visita a la sella academia deis vells locals de

Fontcubelta. El dissabte al matí, els centenars d'alumnes sol
fejadors que durant tota la setmana tenen ocupat al bon
Sebastia es fan invisibles i s' oculten sota el vel teixit per les
notes barrejades dels conjunts instrumentals que hi assagen
amb els professors. El gnlp de metal! ho aclapara tot i, en con
fusa solució, intenten ocupar el seu lloc un parell de pianos,
!'orquestra de corda i un persussionista solitario L'ambient és
n.és intens encara la setmana previa a santa Cecília, avinente
sa que s'aprofita per a estTenar alf,runa pe<;a i perque els grups
d'alumnes mostren al públic 1m esta! de la qüestió.

Amb les tropes franquistes havia arribat a la
ciutat un destacament alemany i, entre ells,
una banda completa.

Pero la Banda de Música no sempre ha gaudit de tan bona
salut i tan envejables perspectives com avui. Anys passats,
sobretot entre les decades deIs 60 i els 70 quan les corpora
cions munícipais van deixar de malltenir-Ies, el futm de les
handes, d'aquesta banda, va quedar exclusivament en les
mans deIs músics. I moltes no tingueren la S01t de la nost1'a.
Algllns, els més vells, encara recorden moments més delicats
j dramatics. Els últims mesos de la guelTa civil, els benicar
Ir.lIdos van afegir un motiu més de pesar als que el conflicte ja
havia desfenllat. Amb les trapes fi-anquistes havia anibat a la
ciutat un destacament aJemany i, entre ells, una banda com
pleta. Imagino que, un camí ací, melomans com són els teu
lons i aficionats a la fanfan-ia que són els feixistes, s'hi devien
organitzar parades ma1'cials per celebrar cada victoria deIs
revoltats. Una senyora de 78 anys molt despelta m'ha relatat,
emocionada, com tan soIs el pas marcial deis alemays ja podia
ofegar les notes deIs sis o set homens a que havia quedat
redui"da la música local: Primer anaven els alemanys i després
e/s d'ací, pobrets, i tocaven la Marcha Real. A mi, que era
joveneta, em queien les llagrimes perque els pobrets no se
sentien. Els a!emanys, amb aque!les polaines, feien un escan
do!!

Ara fa uns anys, Maria Pilar Ouios Bueno va trame a la
llum les primeres noticies docwnentades sobre la música
benicarlanda del segle passat (BCEM, 16, 1986) L'autora
havia fet un buidatge de les noticies relatives a directors, orga
uistes i do1<;ainers que contenien les Actes de l' Ajuntament
pero es lamentava de la poca precisió de la major pmt de les
anotacions. Ara, la docLUllentació de l'Arxiu Historic ens per
met saber alguna cosa més sobre aquells sants pares de la nos
t· banda.

l~s potser la primera relació nominal que es
conserva deis membres de la banda

El segon deIs directors que s'hi esmenta, el Ilaurador
Francisco Coscollano Llorach, era genna de l' organista a qui
l' Ajmltament actual ha distingit amb la dedicació d\m carrer
i exercí el canec de 1845 a 1846. Davant la celebració de la
Setmana SmIta de 1846, va comunicar als regidors que no
podia solemnitzar la litúTgia com era costum si no Ji prapor
cionaven les partitures originals de son genna Andrés que
estaven en poder de qui I'havia succelt com a organista, el pre
vere José Ballester (lletra 25-2-1846). La petició va signada, a
més del director, per onze músics i és potser la primera rela
ció nominal que es conserva deIs membres de la banda. Arnés
a més, aitres documents armexos permeten de coneixer, en
alguns casos, quin instrument tocaya el músic: Pascual
Estades, Joaquín Sanz (plats), Vicente Foix, Antonio Aún,
José Alberic;h (clarinet), José Sanz (caixa), Juan Bta. Albiol
(clarinet), José Albiol (bombo), Antonio Pareja (xinescos),
Francisco Ferrer, Joaquin Smljuan (clarinet). Aquesta llista
pot complementar-se encara amb una altTa de ¡'any anterior,
més esquematica, en que apareix el nom de tres clarinetistes
més: Pascual Peris, Jaime Martlllez i Antonio Sanjuan. Per
últim, lUl altre inventari dÓlla a coneixer el !listat d'inst1'u
ments que Francisco Coscollano va restituir a l' Ajuntament el
6 de maig de 1846, quan va cessar com a director: sis clm'i
nets, una cometa de claus, un pm'e11 de plats, un requint, un
tiple, uns xinescos, un bussen (Bugle?), Wl flautí i un bombo.

Que aquest siga el meu regal als hómens i dones de la músi
ca en el día que han celebrat l'advocació del seu gremio
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