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BENICARLÓ

Editorial

A bou passat...

U
n cop les Festes Patronals 1996 van finalitzar
amb un, cada any més, espectacular castell de
focs és el moment de comen<;ar a fer una ana

1isi global.
Si es pot treure alguna conclusió de les Festes és que

la gent demana viure les activitats al calTer. AIs beni
carlandos i a les benicarlandes els agrada sentir-se part
de la festa. Les actuacions de pagament no han tingut
el resso que s'esperava i en canvi la gent s'ha interes
sat molt pels actes populars que es van fer al carrero
Les orquestres populars, les diferents trobades i la pre
paració de menjars lTIonumentals (com la truita o l' en
trepa) esdevenen actes a potenciar en futures celebra
CIons.

Els actes que més gent atreuen no són sempre els que
costen més diners. Tot és qüestió d' estudiar que és allo
que demana el poble i' intentar posar imaginació per
aconseguir-ho.

Cal recuperar l' esperit de la festa i fer participar a tot
el poble en ella. S'hauria de posar Inés interes a l' hora
de regalar banderetes a tots els calTers (lnolt més bara
tes que no els espectaculars llums col'locats aquest
any) i els benicarlandos i benicarlandes, com fan a
tants pobles, haurien de recuperar el costum de
col'locar les senyeres als balcons. Així com plenar les
finestres amb les flors més acollidores de la casa. No
és tant difícil. Només cal posar-s'hi.

Cartes a la directora

Estimada directora:'C om a lectora de la Veu voldria denunciar publicament el comportamentincívic
que van tindre el passat dissabte 17 dia de la crida de festes, els policies muni
cipals que pOltaven els cotxes que acompanyaven al carruatge de les clames, al

fer sonar la sirena d'una manera massa ensordidora i molt poc respectuosa amb la resta
de ciutadans malb'Tat no tindre cap altre vehicle que obstaculitzes la seua marxa,

Personalment crec que no teníem perque patir el so molest d'un claxon policíac a tot
volum i molt menys quan hi havia criatures que donnien tranquiLIament i que van ser
tretes de la seua son sense cap mirament, només per a veme passar un carruatge amb
unes dames que no necessitaven el so1'Ol1 per a ser contemplades,

Una lectora de k. tt....
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Tata la premsa pro
vincial destaca l'e
xit del castell de
focs de Benicarló

El 'Mediterrá.neo' desta
cava la presencia de "l1lés
de 10.000 persones pelO
veure I'espectacular, i
alhora novedós, castell de
focs al'tificials que durant
22 minuts va mantenir
I'adeu a les Festes". JV
Ferrer continuava expl:icallt
que "Pirotecnia Tomas es
va lIuir per complet,
rematant les seues bones
actuacions de la resta de
Festes".

'El Levante de
Castellón' infonnava que
"el castell de focs atificials
va ser impresionant". Per
la seua part 'Castellón
Dia1'io , afinnava que "les
Festes van finalitzar en
olor de multituts i polvo
l'3". Pepe Palanques cont1
nuava la seua cronica de
1'on11a poetica: "el monu
mental castelJ va perme
tre a tots disfmtar de I'en
cant de la pirotecnia, feta
magia al Port de la Mar".

A la fi, doncs, IDI bon
final de Festes. El c1assic
castell de focs del dalTer dia
va sorprendre els més opti
nllstes ja que no va tenir In
un segon de desperdicio Tot
IDI exit.

T
ota la premsa pro
vincial concideix a
destacar l'exit del

castell del darrer dia de
Festes.

Reconeixement
a la premsa

El~k&.~0

f
Pito~nia

TOMASS.L.

El seu exit, com el de tants,
depen dels aplaudiments del
públic al final. Tomas ens
explica que "de res serveix
fer un castell pel'fecte si a la
gent no Ji agrada, Nosaltres
trebaHem per aconseguir
que el púbJic se'n torne a
casa satisfet". A1'egeix a
mode de resum que "nosaltres
estem contents quan la gent
ho esta i pensem que a
Benicarló ho vam aconse
guir". Segur, afegiria jo.

Pirotecnia Tomas ha a1Tibat
en tres anys a un nivel! de sin
crorutzació i ritme que molts
altres tan soIs poden somniar.
El futlIT pirotecnic és vostre.
¡A per el!!.

per al futuro Fins i tot a
Benical'!ó vam assajar coses
per als propers castells".

El prestigi que els
otorga la responsabi
litat de fer els castells
més importants de la
zona mediterrania és
una bona carta de pre
sentació

INNOVACIÓ
La innovació és
fonamental.
Gregori ens con
fesa que "per a
Benicarló vam
IH'eparar una
sel'ie de coses
noves especifi
ques. Ni tan sois
tenen nom".
Després, peró, va
matisar que cons
tantment han d'a
nar provant coses
noves. "A cada
castell provem
algun efecte nou

el que més els agrada és fer-se
dnec "deis castells més
embJematics que es fan al
costat de la Mar
Mediterrania, Tortosa,
Peníscola i, com no,
Benicarló són pobies on
podem desenvolupar a la
perfecció tot el nostre reper
tori ja que podem combinar
els coets d'aire amb els d'ai
gua. A més", continua satis
fet, "el marc que ofel'eixen
aquests pobles és, sense cap
mena de dubte, immiUora-

ble".

r6 ÁLEX GOZALBO

"EIs aplaudilllents del públic
medeixen la nostra feina"

PRESTIGI
El prestigi que els otorga la

responsabilitat de fer ds cas
tells més importants de la zona
mediteITmna és una bona calta
de presentació.

El gerent de l'empresa, José
Antonio Gregori, assegura que

B on senyal. Parlar amb
ells és gairebé impossi
ble. Sempre viatjant.

Les 11engües sabies expliquen
que quan et costa trobar a un
empresari és que el seu negoci
funciona a la perfecció. La
feina I'amaga d'tm 110c a un
altre.

Fa uns sis anys Miguel
Ángel Tomas va decidir fer cas
a ia seua vocació, oblidant la
lógica, i viatjar a Valencia per
aprendre deis millors en l'art
de la pirotecnia. Un cop allí no
va desperdiciar ni un segon i
als pocs anys.ia tornava a estar
ací, amb la l1i¡¡;ó apresa.

L'any 1993 Mif,ruel Ángel
va fundar, amb José Antonio
Gregori i Juan Jaime Berge,
Pirotecnia Tomas. Ara, tres
anys després, contemplen amb
orgull el camí recoITegut.
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Comencen les obres
de peatonalització al
carrer Major

Aquesta seunana han
comenr,;at les obres de peato
nalització del centre urba de
Benicarló. Aquests treballs,
que es faran de fonna esglao
nada per causar menys moles
ties, afectaran els carrers
Major, Sant Joaquim i Sant
.loan.

El passat dimecres van
comenc;ar les obres al carrer
Major per tal de retirar les
antir,,>i.ies voreres, unes de les
més velles de tot el casc urba.

Importants ajudes
economiques per al
tranport escolar

La Conselleria de Cultura
Educació i Ciencia va fer
públiques la setmana passada
les ajudes per al transport
escolar. Aquestes ajudes ani
ran des de les 28.200 pessetes,
que rebran aquells que tin
guen el cenu-e públic a LUIS 5
quilómetres, a les 169.000
pessetes que es destinaran al
u-ansport d' educació especial.

Per sol· licitar aquestes aju
des cal formalitzar una petició
al moment de fer la mau·ícula.
És necessan pOltar una
fotocópia del DNI acreditatiu
o el justificant del padró.

Es trasliada el pie al
9 de seterobre per la
inactivitat de Festes

L' Alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, va informar
que es u'asllada la sessió
ordinaria del PIe de
l' AjlUltament que con'esponja
celebrar-se el dijous 29 d'a
gost, al dia 9 de setembre.

El motiu és la lógica no
celebració de les diferents
Comissions Infonnatives, a
celebrar la setmana passada,
per les Festes Patronals.

moderada de caracter genera
litzat i persistent. La següerrt
situació és la "L", que ens
advelteix de precipitacions
d'intensitat f01ta o molt forta,
de cankter ai:llat i ocasional.
La tercera si tuació, "G", és la
menys probable i ens avisa de
possibles precipitacions for
tes o molt f01tes, de cankter
generalitzat i persistents.

Protecció Civil informa
que és necessari adoptar
diverses precaucions en cas
de plutges persistents i tOlTen
cials. Aquestes mesures són
les següents:

1. No heu de creuar mai
amb un vehicle guals que sal
ven barrancs o altres trams de
carretera si estan iUllndats.

2. Davant plutges fortes,
heu de circular per rutes prin
cipals i autopistes i hen de
moderar la velocitat.

3. Si teniu problemes de
visibilitat, hen de quedar-vos
al voral i heu de senyalitzar la
vostra situació.

4. No heu d'estacionar ni
heu d'acampar en Ilits secs ni
a les ribes deIs rius.

5. Heu d'allunyar-vos de la
base deIs turons per evitar de
ser aITapats per l' aigua.

6. Heu de dirigir-vos als
punts més alts de la zona on
sou.

7. Heu de sintonitzar les
emissores de radio locals per
informar-vos de la situació.

B
enicarló, Vinarós,
Castelló i Santa
Magdalena del Pulpis

es troben, segons els estudis
de l'lnstitut Nacional de
Meteorologia, en zones d'alt
risc d'inundació.
L' Ajlmtament de Benicarló ja
ha iniciat les tasques per evi
tar probJemes a les zones més
facilment inundables del
tenne; netejant barrancs i
facilitant les sortides naturals
de l'aigua.

A la resta de la provincia
de Castelló hi ha 9 lmmicipis
més que es troben en situació
de risc mitja d'immdacions.

Benicarló es troba en alt
risc de Cortes inundacions

f6 REOACCIÓ

PREVlMET
El passat 25 d'agost es va

posar en :fi.mcionament el pla
Previmet- Medi terran ia.
L'objectiu és disposar amb
anticipació d'infonnació
meteorológica precisa. Amb
aquestes dades tant les dife
rents aclministracions com els
cilltadans i ciutadanes podran
adoptar mesures davant pos
sibles emergencies originades
per plllges intenses.

El Ministeri d' Interior
explica que I'lnstitut
Nacional de Meteorologia
estableix tres situacions de
predicció. La situació "M"
ens indica que són provables
les precipitacions d'intensitat

---------------

Les discrepancies
amb la Regidora de
Festes es van produir
a l'hora d'elegjr i
enfocar alguns deIs
actes programats

f6 REOACCIÓ

Segons especulava el
'Levante de Castellón', les
discrepancies es van produir a
l'hora d'elegir i enfocar alglms
deis actes programats.

La Regidora de Festes va
qualificar les celebracions d'e
xitoses, més encar després de
veure "com va respondre la
Comissió de Festes a la baixa
de Francisco Queml".

Finalment, Edurne Roca va
lamentar la poca participació
de les penyes en diferents
actes del programa de les
Festes Patronals que van fina
litzar la setmana passada amb
un espectacular castell de focs
artificials al port de la ciutat
benicarlanda. Segons Roca,
les penyes podrien millorar
I'ambient d'alguns actes.

Francisco Querol, vice
president de la Cormssió
de Festes, va dimitir del

seu carrec després d'una dis
cusió amb la Regidora de
Festes, Edurne Roca. Aquesta
dimissió, tot i fer-se pública el
passat dia 24, s'hauria produit
abans de la celebració de les
Festes PatTonals.

La Regidora de Festes, en
declaracions a l' Emissora
Municipal, va explicar que Ji
hagués agradat que Querol
hagués pmticipat a les Festes
ja que "se les havia treballat
molt". Edurne Roca també va
mostrar el seu interes per
poder aclarir tot ,,1 cas perso
nalment amb Quera!.

Q]LKd
Dim~i:ss:i7.ó--::d;:e~I-r=~~~~~~~~~~~~~~

vicepresident de
la Comissió de

Festes

l- ------l



Si vals veure la t.ella Foto-denúncia publicacla,envia-la a

f¡. v,~ k ¡;,.~U el Snnt Franeesc, 95 Beniearló
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Les traques de les Festes pa.tronals sempre són
motiu de conf1ictes. Hi ha molta gent que corre
uns metres per davant d' elles, com és el cas de

la lectora que ens ha enviat la fotografia, seguint la
tradició.

Des de fa uns anys els responsables d'organitzar
l'acte pareix que intenten evitar per tots els mitjans
que la gent puga seguir amb aquest costum.
L'excessiva velocitat de la traca del primer dia de
Festes no va permetre a moltes persones seguir el seu
ritme, mentre que la del darrer dia estava plena d'obs
tac1es. Com es pot apreciar a la fotografia l'estrategi
ca coHocació d'una valla dificultava notablement el
pas deIs corredors. Tot és qüestió de planificació.

16 XIMO BUENO
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Alguns
suggeriments

AProfitant la coincidencia de pare
lla amb Na Edurne Roca, presi
denta de la Comissió de Festes i

al mateix temps Regidora de l'Ajlmtament
de Benicarló, durant la nit de les entitats
vam intencanviar alglilles impressions
sobre les Festes Patronals de la ciutat, per
aixo i arran d'un comentari que de vega
des els benicarlandos i benicm1anc1es ens
dediquem a criticm' més que afer, sobre
tot si aquesta és COlTosiva, destructiva,
menyspreant, ... mnb el contr31i, per aquest
motiu enguany vull passar d'analitzar crí
ticament les nostres festes, perqué aixo
també ho faran altres i sobretot perque
segurament necessitaria dos o tres lhura
ment d'aquest secció per a fer-ho, ja que
malgrat tot les Festes no han lnillorat.

Per aquest motiu només des de l'optica
d'un ciutada de a peu desitjaria donar
algunes idees per tal de Inil10rar les nos
tres festes, ja que han de recuperar el
prestigi i la fama que hi tenien a finals
deIs anys 80 gracies a la tasca d'una
Comissió de Festes abnegada, voluntario
sa, conjuntada, etc que aconseguia millo
rar-se mlY darrera any amb el suport de
l'Ajuntament.

Per aixo si realment tothom vol tomar
a gaudir d'unes bones festes el que ha d'a-

conseguir Edume, com a responsable
polític de les Festes, es garantir la cOIlti
nuitat de totes aquelles persones que han
treballat amb ganes durant l'últim any,
sinó és així poc futur tindra tant la
Comissió com la festa, ja que un a1t grau
d'éxit de l'organització prove d'una
Comissió a més de ganes de dedicar el seu
temps lliure amb l'experiencia suficient
per a evitar enors com els d'enguany.

Desitjaria donar algunes idees
per tal de millorar les nostres
Festes, ja que han de recupe
rar el prestigi i la fama que hi
tenien a finals deIs anys 80

El següent pas indefectiblement ha de
ser que la Comissió i les forces polítiques
representades al consistori de Benicarló
pacten quin tipus de Festes es volen, és a
dir fins a quants milions de pessetes la
ciutat es vol gastar en la seua Festa Major,
ja que esta clar que unes bones festes hi
valen més diners deIs que actualment l'e
quip de govern del PI' pressuposta.

Quan aixo estiga cl31' segurament s'hi
estara en el bon camí d'aconseguir que les
festes que tots desitgem siguen una rea1i
tat l'any 97, pero aquesta fita també passa
per l'opció de que la resta de ciutadans
haUliem de comenyar afer alTibar els nos
tres suggeriments, tant a uns com als
alu'es, per a millorar-les, és a dir que cal
dria crear un teléfon obelt de suggeri
ments, un defensor de la festa on ter arri
bar idees, propostes, ... , tot encaminat a

restituir les festes d'agost com les princi
pals de la ciutat.

Així des d'aqllesta secció voldria
comenyar ja amb alguns d'aquests sugge
liments:

1. Posar senyeres, encara que siguen
menudetes i de papel' a la majoría de
carrer de la ciutat.

2. [nstaHar un bon llumenat a les
entrades de la ciutat.

3. Fer que el pirotecnic prepare lma
u'aca d'inici de festes menys rapida i que
tots la puguen seguir.

4. Retornar la fira d'au'accions al centre
del poble.

5. No solapar actes semblants.
6. Recuperar el teatre de qualítat a

Festes
7. Recuper31' la Pira Altemativa.
8. Millorar la qualitat deIs espectacles

infantils.
9. Potencia que tots els dies els gegants

i els dolyainers donen una volta pel poble.
10. Canviar la nit de la revista per una

bona revetlla popular.

La gent que s'hi estime la
festa hauria de comen<;ar a
comprometre's més

Segurament hi hauria moltissims més
suggeriments, pero crec que la gent que
s'hi estime la festa hamia de comenyar a
comprometre's més i prendre una tasca
més activa en defensa de la nosu'a festa
gran.
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Coses d'una servidora...

~Har:~a dunml un conl:crt de Festes

JÓJ NOEMÍ OMS

Enguany a les festes hem
pogut gaudir d' unes
atraccions ben reparti

des entre e1s diferents i edats.
En general, si se les tinguera
de puntuar segmament obtin
drien una bona nota. No obs
tant: també cal resaltar que hi
han hagut: mohes errades en la
organització i la celebració
d'alguns actes, per exemple:
quan es va celebrar la xocola
tada i el karaoke que es pre
veia que tingués !loc a la playa
de la Mare Molas el dimalts
dia 20 a les 19:30'1 Pero be
com tampoc es plan de buscar
Ji defectes a tot doncs m'ajus
taré només a tres aspectes: la
celebració de moItes activitats
per als més menuts de casa, la
marxa nocturna que hi havia al
poble i finalment el castel! de
focs d'artifici d'acomiadament
de festes.

En quant als nens han pogut:
gaudir de desfilades de gegant
s i cabuts, d' espectacles infa
tils i inclús d'un parc infantil
al passeig Febrer Soriano, que
tot siga dit quedava una
miqueta xicotet per a les
momunentals cues que es for
maven per accedir a les seues
atraccions, encara que aixo si,
els xiquets s'ho varen passar
en gran.

Pel que fa a la marxa noc
twna al poble va estar molt
ben montat en el aspecte que

tots els públics van tindre acti
vitats dedicades i va estar per
tant forya equilibrat. Aixi per
als i les de mitjana edat i
també per als madurets i
maduretes ens podiem trobar
des d'orquestres pel carrer fins
a l'espectacle de la revista tot
de franco

1 en quant als jovens vam
poder gaudir deIs concerts que
s'hi van celebrar a la pista del
pavelló poliesportiu, uns con
certs que tambe van estar pen
sats per a diferents tipus de
públic i que va contar amb llna
bona assistencia en general.
En acabant els concel1s o be a
partir de la una i mitja del mati
la marxa es desplayava a les
penyes, on es va poder escoltar
tot tipus de música, des de les
rumbes de sempre, passant pel
pop i també per la 'maquine
ta'; fins temes com "el venao"
que el varen posar unes trope-

centes mil vegades cada nit
jlU1t a Camela. També les pen
yes varen organitzar altres
atraccions noctlU"nes que van
tenir molta audiencia com ara
la festa Coca cola, el bou
mecanic o el concert que va
oferir lm grup catala portat per
la Penya Golosa que amb les
seues ironiques brometes
sobre la nostra parla van picar
a més d'un.

Per últim soIs em resta par
lar deis focs d'artifici que jo
penso van estar senzillament
fantastics, la pirotecnia del
poble es va !luir amb lms cas
tells que agradar a tothom.
ResuItava molt agradable
escoltar les típiques exclama
cions. No obstant, servidora es
va quedar insatisfeta quan va
vore que s'acabaven els focs
sense apareixer un "Benicarló
en festes 96'" o quelcom pare
gut. Pero bé, coses d'una...

Explosions
continuarles

.4 ÁLEX GOZALBO

L a música de "los
Suaves" agrada a un
sector molt cocret de

la població pero els seus
seguidors són molt fidels.
Aquesta circulllstancia va
provocar que el seu concel1
a Benicarló congregara més
gent que els d' Alejandro
Sanz i Sau. Tots els fans de
"Los Suaves" de la provú1
cia, amb les seues respecti
ves camisetes, es van mOVl
litzar per venir fins a
Benicarló.

Acompanyats per diver
ses explosions de polvora,
el grup va comenyar a inter
pretar els seus temes més
coneguts mentre el públic
es diveltia saltant al ritme
que marcava el bateria.

El moment més entran
yable de la nit es va produir
quan el cantant del grup va
treure una senyera, per des
prés juntar-la amb la bande
ra gallega. Tot un detall que
el públic va saber premiar.

A lafi un bon espectacle
escenografic, pIe d'explo
sions, per acompanyar les
sarcastiques !letres d' un
grup que no va apOliar
massa coses a nivell musi
cal, a excepció d'alguna
interpretació ai:llada deIs
seues baixistes.

La millar música

El millar magazine

La millar infarmació
_________________-----1



EIs col-legis locals comen~aran les classes el 12 de setembre
.6 REDACCIÓ

L
'inici del curs escolar
esta al came. El proper
dijous dia 12 de setem

bre els centres del País
Valencia que imparteisquen
Educació Infantil, Educació
Primaria, Eduació General
Basica i Educació Especial
obrirml les seues püJtes als
joves estudiants i a les joves
estudimlts.

Fins al 5 de setembre
estara obert el termini
de sol· licitud als
Ensenyaments Basics

Les elasses s' allm'gm'cU1 flllS

al 20 de juny del proper any

1997.
Per la seua pmt els centres

de Batxillerat, Fonnació
Professional i Educació
Permanent d' AduIts comenya
ran les elasses un poc més
tard, el 26 de setembre.
Aquests centres finalitzaran
les seues elasses el 13 de jWIY-

Les vacances de Nadal
comenyaran el 23 de desem
bre, per finalitzar el 6 de
genero Per la seua part les
vacances de Pascua seran des
del 27 de maJ'y fins al 7 d' a
bril, ambdós inelosos.

DI.ES FESnUS
Seran festius a tot el tenito

ti valencia els següents dies: 9
d'octubre (Diada del País
Valencia), 1 de novembre

(Tots Sants), 6 de desembre
(dia de la Constitució
Espanyola), 19 de mary (Sant
Josep), 1 de maig (dia del
Treballador)i 2 de maigo

A més seran dies no lectius
als centres locals el 17 de
gener (Sant Antoni), el 14 de
febrer (CarnestoItes) i el 17 de
mm'y (Falles).

Damunt de cornutsuo
.6 NüEMÍ OMS

EIs cotxes sempre han
tingut prohibít el pas
pel mur del P01t, no

obstant, com molts d'ells por
tenles canyes per poder pescar
és just que puguen entrar i
aparcar al lloc que més bé els
parega. Seria molt desconside
rat per part de tothom si els
aficionats a la pesca hagueren

d'apm'car els cotxes a l'eixida i
per tant arrosegar totes les
canyes i el material en general
fins on vulgueren instalar-se.

Molts vianants decideixen
allargar-se fins allí passejallt,
pero, com a tots els !locs, hi ha
gent maleducada que damunt
d'entrar el cotxe fins la punta
del mm per passejm' mnb eH,
per si tora poc es dedica a
insultm' i menysprear als via-

nants que hi són fent un vol
per la zona. És a dir, que
damunt que se'ls fa un favor
per deixar-los introduir el sen
vehiele i a sobre els que van a
peu s'ha11 de sentir malnoms i
insults.

La gent del poble és més
educada en aquest aspecte,
potser perque es coneixen la
senyalització.Tan soIs a algú
se li escapa. De totes maneres

els que més cauen en aquest
enor són els tmistes, aixÍ que
si és a voste a qui se Ji obJida...
recordeu' i si és vosté la vícti
ma... recorde-Ji-ho a 1'infrac
tor!

Tmnpoc cal prohibir el pas
als cotxes, sinó aclarir que és
just demanm' lila poc de res
pecte, nillgÚ ha de sentir males
paraules. Amb lm "per favor"
ja valdria.

Twister
I'última aventura de Spielberg

estudioc~

. - .
Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional video de boda
P!a?a Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló



Unes altres al sac?

El mussol després del prometedor
comew;:ament de les festes amb la
crida elitista, va decidir romandre

uns quants dies més per la ciutat obser
varlt el desenvolupament d'aquestes festes
patronals, intentant veure si eren real
ment les més importants de Benicadó,
tant a nivell organitzatiu per part de la
comissió de festes i de ]'ajuntament, com
pel nombre de les activitats programades
i sobretot de la seua qualitat, i com no de
participació d'éssers hmnans a les matei
xes.

Malamadament tot, el mussol després
de nou dies de festa major i més o menys
dos centenars d'activitats desenvoJupades
per tots els raeons del tenne municipal,
considera que enguany les festes han con
tinuat amb el seu nivel1 mesocritic deIs
últims anys, on la majoria d'entitats espor
tives i culturals de la ciutat omplen IUl

33% del programa, I'altre 33% va a canec
de les penyes amb activitats al'lucinants, i
finalment l'últim 33% és responsabilitat
de la comissió de testes i l'ajuntament.

L'últim 1% el ll1ussol, i segurament
ningú, sap a ciencia certa perque s'ha
indos al programa.

El mussol considera injustificable que
per part de la comissió de festes, i també
deIs polítics Illwucipals que són en última
instancia els que aproven (segurament
sense repassar-se'l massa per ter-ho a últi
ma hora) el programa oficial de festes,
que s'hi programen tots els dies actes con
centrats a la mateixa hora, alguns d'ells
del niateix tipus com els dos concerts
musicals del primer diumenge de festa, i
després fins tres o quatre hores més tard
no hi ha res més.

Les festes han continuat amb
el seu nivell mesocratic

El mussol segueix detectant que conti
nuen els espais vuits sense cap possibilitat
d'assistir els humans més adults a alguna
cosa més o menys interessant perque no
hi ha res preparat, sobretot a partir de les
21 hores, tret d'alguna nit de revista, sai
net o concert de la banda, perque de les
revetlles populars no cal ni parlar-ne:

Ara bé el mussol no comprén la nefas-

ta planificació deIs organitzadors festius a
l'bora de programar els actes deIs dos
últims dies de festes, sobretot per la ves
prada, ja que tret d'alguna que altra com
petició esportiva o ludica de n\ll·1a reper
cussió en el milJorament qualitatiu del
programa; els bumans que tenen a1glUla
voluntat de sortir de casa han de confor
mar-se amb la milla urbana a les 20 hores
del dissabte o bé sOliir de casa després de
digerir la paella per anal' a veure les
CaITOSSeS el diwnenge a les 19 hores, i res
més, cosa imcomprensible si se té en
compte que aquest dos dies haurien de ser
e1s millors de la setmana.

Al mussolli queda el dubte que aques
ta escassa programació deIs últims dos
dies, i per aixo no es va fer res per a tenir
la VI Fira Alternativa, no té aItre objectiu
des de les altes instancies publiques que
les persones amb desig de participar en la
festa i a manca de coses millors a fer o a
assistir, s'han de confol1nar amb l'obser
vanya de la desfilada de dames d'entitats o
bé els focs d'artifici, per tal de finalitzar
les festes amb el record de la sana critica
feta als desfilants de la cercavila nocturna
i sobretot de la 11mn i sorol1 a la retina de
l'últim moment de les festes 1996.

1
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EIs llauradors de la comarca sol-liciten ajudes a Conselleria
després deis greus danys causats per la tormenta de pedra

J6 UNiÓ DE LLAURADORS [RAMADERS-COAG

Un arbre <le la zona

Acaus.a de la tormentes
de pedra de les daue
res setmanes, i con

cretament la del passat dime
eres 21 d' agost, han estat afec
tades de forma important
10.000 hectaries d'oliveres a
['interior de la nostra comarca
1, aproximadament, 6.000
hectaries de cíh-ics i hortalis
ses a la zona del litoral. Aixo
representa uns 800 milions de
pessetes en perdues.

La pedra va provocar
uns 800 milions de
pessetes en perdues

A conseqüencia de tot aixo,
les rendes deIs nostTes a/:,'Ticul
tors s'han vist afectades greu
ment.

MESURES
Davant aquesta situació la

Unió de Llauradors
Ramaders-COAG de la
comarca del Maestrat ha

sol·licitat a la Conselleria
d"AgricultUJa i Medi Ambient
les següents mesures amb
caracter d'UJgencia:

Les mesures demana
des són d'urgencia

1. Una línia d'ajudes en
fonna de subvenció directa.
Aquesta ajuda ha de contem
plar les despeses finals deriva..
des de les reparacions en
infiaestructures agranes 1

especialment les inversions
necessaries per canviar les
cobertes de fibrocement de les
explotacions ramaderes per
unes altres de major resisten
cia (xapa galvanitzada).

2. Una linia d'ajuda per
paliar la disminució de renda a
les zones afectades en forma
de prestecs de campanya amb
bonificació d'interessos.

3. Repartiment gratui:t de
productes utilitzats en els trac
taments realitzats per prevenir
la possible via d'entrada d'in-

feccions a les plantacions.
Fungicides i cicatritzants.

Cal establir una serie
de línies d'ajuda per
eixir de la situació
rapidament

4. Condicionament del

pagament, corresponent al'e
xercici de 1996, de les quotes
i reCalTeCS reportats sobre el
impuesto de Bienes inmuebles
de naturalesa rústica destinats
a les explotacions agraries
deIs municipis afectats.

La Unió de Llauradors i
Ramaders continuara treba
llant per obtenir les ajudes que
tots necessiten.

t/ Sóc el que va escriure la carta per demanar a tots els usuaris del Carnet love que retornen la guia en castella i en demanen Ul a
en valencia. Només telefonava per fer-vos memoria. Al mateix sobre esta posada la direcció. Som-hi.

t/ Només volia felicitar a tota la redacció del sehnanari que ha continuat treballant durant les Festes Patronals. Continueu com
fins ara i anibareu lluny.

ti' Voldria felicitar Alvar pels seus articles. La seua f011na d'escriure, senzilla pero correcta, m'agrada molt, així com els temes
que o-acta. Sempre em quedo pensant en allo que escriu.

El vostre telefon és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perque hi deixeu les vostres opinions, queixes i sug

gerencies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)
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Festes La Serenata a Sant Bartomeu

Corts \flilencianes. 15 baJOS
Teléfono y Fax 964 147 11 67 12680 BENICARlÓ (Castelión)

@,Gi/abelt Rodríguez

Baile
de salón

Abierto
viernes, sábados

y vísperas de
festivos

dar.
En "Higlights from Chess", se varen

poder apreciar detalls més ben acabads
després de l'estrena que ens va dedicar la
Banda en el passat Festival del Julio!.
Obra moderna amb parts lentes molt sensi
bles, i amb fors:a els metalls ¡ percussions,
portada amb litme precís.

En la segona part "West Side Story" ens
va recordar 1110ltS bons moments del musi
cal amerid per excel'lencia, sobretot en
cans:ons con "María" o America" i mub
vertiginós ritme molt ben pOliad en diver
ses parts.

La "1812" obertura solemne de
Chaikowsky va ésser LLna a1tra cosa. Obra
de molta envergadura en les parts de la
fusta i també metalls alts, diria que aques
ta obra no va estar tant lluída i ajustada
com caldria. Uarga i molt diversificada
amb detalls de tot tipus, és d'aquestes
obres orquestTa1s que en versió de banda
cal anar amb "peus de plom". La pmi espe
cial de campanes la varen resoldre bé les
x.iques de la Banda. Pero dona la impressió
que el director Sr. Rebollar Ji pot treure
molt més rendiment a l'obra en tot el seu
corJunt, ja que pareix una pes:a més propia
d'un concurs de bandes que de la serenata
de Sant Bartomeu.

El concert finalitza mnb el conegut pas
doble "Lo cant del valencia" obra també
de bombardí solista que va estar bé, pero
amb poca fors:a COin cal en aquesta obra
tan interpretada per les bm1des.

I
t 1.1.1..I

LA V~J.e E~

Un any informats
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L
a Banda "('jutat de Benicarló", va
conseguir reunir més d'un mi1er de
persones, segons mem bres de la

Contissió de Festes, en la tradicional
Serenata a Sant Bartomeu, que se cel·Iebra
cada any pel 23 d'Agost. Molta gent per
escoltar un progTama mo1t ambiciós peJ a
una serenata, puix el públic també espera
alguna obra més senzilla a la vegada que
les novetats que ens pot presentar la
Banda.

Es d'agraiJ que l'orxata que les Dames i
Comissió de Festes fan repmiÍlnent al
públic durant l'entreacte, es passm'a al final
del concert, així no es perd tant de t((mps
entre pmis, donant-se la Banda un breu
descmls sense desanimar el público

LES OBRES
La primera en sonar va ésser "El abmlÍ

co" de Javaloyes, elegant i molt bon pas
doble, quasi marxa.

"Guillermo Tel1 ", va estar molt encerta
da en les p31is de saxofó i tlauta i ejecuta
da a partir de la part de trompetes de forma
brillant i lleugera, essent eIs músics molt
energics en totes les entrades que senyala
el director. Obra coneguda i que va agra-

Obres de Javaloyes, G.Rossini, Ulvaeus,
L.Bernstein, Pl.Chaikowsky i Sosa.
Banda de Música "Ciutat de BenicaJ1ó"
Director: Jaime Rebollar Cueco
Dia: 23 d'Agost 1996
L1oc: P1as:a Sant Bartomeu

Jo no sabria dir si aquesta comissió
ho ha fet millor o pitjor que altres comis
sions, car les Festes, i a excepció d'algLUl
acte pWltual, no han tinl:,rut mai per a mi
el més mínim interes, no he tingut mai la
curiositat de córrer davant d'una vaque
ta, ni 1i he trobat mai cap atractiu als
coets o a que em tiren un poal d'aigua a
sobre, i quan sento la expressió festes
populars escapo a córrer, perque segur
que em trobaré amb una aglomeració de
gent que actuara sense cap respecte per a
allo que esta veient, a més que avui festa
popular és només el futbol i el programa
de Pepe Navarro.Per a mi llegir Wl bon
llibre o veure LUla bona pel'lícula ja és
festa major.

Tot aixo ve a compte per a dir a la
gent de la-Comissió de' Festes, i per
extensió a tots aquells que es dediquen a
]a cosa pública d'tma manera desinteres
sada, que s'escolten les crítiques i les
analitzen per veure si e1s pot servir per
ntilJorar, que mai no siguen motiu d'en
fadament ni de desarnm, car només
aquell que no fa res esta exempt de les
critiques.

Dir a la gent de la Comissió
de Festes que s'escolten les
crítiques i les analitzen per
veure si els pot servir per
millorar, que mai no siguen
motiu d'enfadament ni de
desanim

Per a mi llegir un bon llibre o
veure una bona pelolícula ja
és [esta majar

D es d'aquestes pagines alguns
companys s'han mostrat particu
lannent crítics amb la Comissió

de Festes, i aixo ja ha Oliginat algun exa
brupte per part d'algun membre de l'es
mentada comissió, o alguna defensa
cega i totalment acrítica per part d'altres
persones.

lIf
...
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Noguera Qui canvia el clima?

Llibreria • Papereria • Copisteria

I I

des, vora deIs conreus, subspontania.
Procedeix, segons sembla, del
MediteITani Oriental.

És de fusta resistent peró Ileugera i
té un bell vatejat quan es polida. És
molt apreciada per a treballs d' ebenis
tel1a, i usada també en armeria per a
fer-ne culates d'escopeta o d'altres
armes de toe. L'estima del fuit ja la
coneix tothom.

Fotocopies· Copies de pl~mols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

La noguera és cultivada i de vega-

Té la seua florida al' a
bril i al maig, mentre
que la seua fructifica
ció arriba entre el mes
de setembre i l'octubre

Fulles caduques, grans, com
postes, amb cinc a nou folíols.
Fruit comestible: la nou. Té la
seua tlorida a l'abril í al maig,
mentre que la seua fructificació LL -=-F-=-ul__la__i-=-r'-=-·lI__its-=-'(__Je__c-=-as__la__n)::..:'e_r ~_-----,

arriba en1Te el mes de setembre i
l'octubre.

La seua fusta és molt apre
ciada per a treballs d' ebe
nisteria, i usada també en
armena

Júglans régia. En castella:
'nogal'. Arbre corpulent,
d'escorya esblanqueida,

Ilisa, unida o més o menys c1ive
llada segons l'edat.

El clima mai ha sigut estatic, al contra
ri són els canvis continus alló que el
caracteritzen. Ara ens trobem, per

tant, inunersos en un canvi climatic d'origen
natmal, pero aquest només preocupa als
estudiosos, ja que la seua lentitud pemlet als
sers vius adaptar-se sense cap problema.

El que si que preocupa és el canvi c1ima
tic produit per ¡'acció hwnana -com a conse
qüencia de la crema de combustibles fossils
i la deforestació, que jLUltament amb l'emis
sió d'aItres gasos fOlmen l'anomenat efecte
hivernac1e-, perque aquest canvi esta sent
tant rapid que si no conseguim controlar les
emissions a l'atmosfera haurem de Iluitar
contra les seues conseqüencies. És per tant
un problema global al qual tots contribuim,
pero no tots ho fem d'igual manera. Som els
ries els qui més l'afavorim. És per aixo que
els paisos desenvolupats s'afanyen a reduir
les emissions contaminants, generant noves
tecnologies per a la indústlia i nous habits
per als ciutadans. Al Inateix temps aquests
pai'sos rics demanen als anomenats del tercer
món que posen límits a les senes emissions
de gasos d'efecte hivernacle, aquests respo
nen que ells també volen desenvolupar-se i
per a aixó necessiten augmentar la seua con
taminació,- a no ser que el nord els tranfe
rixca la tecnologia apropiada per a no fer-ho,
la qual cosa no pareixen disposats a fer

,-!::================================, El nostre estat és un cas a banda, encara
que es troba dins del grup de paisos més
industrialitzats, també reevindica el seu dret
a augmentar la seua contribució al calfament
planetari amb l'escusa de que encara no s'ha
desenvolupat prou com per a poder prescin
dir d'aquesta contaminació.

A nivel! particular són moItes les coses
que podem fer, peró sens dubte hamem de
comenyar per pensar que ja som un país el
suficientment desenvo1upat com per a posar
límits a la nostra contIibució al canvi c1ima
tic.

ESTELlER IMPORT AUTO ESTELLER

•Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

8enicarló
47 1708

Vinaros
400768



El CD Benicarló tornara a buscar l'ascens a tercera divisió
Jl'JJ REDACCIÓ

Toma el futbol. Aquest
cap de setmana
comenya la lJiga. El CD

Benicar-ló, amb un pressupost
no no massa elevat, iniciara la
seua temporada a cosa envers
el Vilarnarxant. Els benicar'
landos, després de jugar la
fase d' ascens l' any passat,
intentaran deixar d' una per
totes el Grup Nord de la cate
goria Regional Preferent per
muntar a Tercera Divisió.

La pretemporada ha estat
prou positiva ja que, per
exemple, durant les Festes
Patronals es va perclJ'e contra
equips de segona divisió mos
trant una molt bona imatge. El
Benicarló hauni d'acompan
yar' amb resultats el seu bon
joc ele l'estiu.

Un deis objectius de la
directiva és aconseguir que el
públic done suport al seu
equip acudint al camp, situa
ció que tan soIs es va donar en
la recta fmal de la temporada

passada, quan el CD Benicarló
lluitava per l'ascens a tercera
divisió.

VILA-REAL
El CD Benicarló va perdre

durant el darrer cap de setma
na de Festes per només 2 gols
a diferencia amb el Vila-real
van arribar tardo Albeda i
Cuesta (pena máxima) van
arTeglar el pmtit amb un par-elJ
d'accions als daITers 10
mmuts.

El conjunt local va realitzar

un partit molt seriós envers un
decepcionant Vila-real plagat
d'estTeJJes, com Roberto o
An-oyo. Tot i mantenir la
posesió de la pilota en tot
moment el Vi la-real no va
poder jugar amb comoditat,
especialment en els metres
finals.

Fluix balany el del Vila
real, que es va trobar amb un
Benicarló molt més ordenat a
la part del darrera del que s'es
perava abans de comenyar el
partit.

arnb Álex i Josep.
3cr "Elis-Roes" amb Elías

i Luís Javier.
4t "Dream Tearn" arnb Isi i

Jordi.

pnmers.
La c1assificació final és:
ler "Los rápidos" arnb

Juanjo i Miki.
2n "Duc de Vendome"

L- E_1s-'-quaire c<]uiflS millor c1assilicals

memória del millor jugador
del V Tomeig ModaJitat A-4,
malauradament mort a les
poques hores de finalitzar' el
mateix.

Aquest 1 Torneig A-2 ha
comptat arnb la participació
de 14 equips, elistribuits en
dos I:,'TUpS.

Durant tot el Torneig
Christian Nadal s'ha pogut
observar una qnalitat tecnica
molt bona, aixi com una gran
condició fisica.

ELSMILLORS
La fmal la van disputar

"Los rápidos" envers "Duc de
Vendome", imposant-se els

Durant tot el Torneig
s'ha pogut observar
una qualitat tecnica
molt bona, així com
una gran condició
física

El nom del tomeig,
Christian Nadal, ve donat en

Durant el mes d'agost
s'ha celebrat a la plat
ja del Morrongo de

Benicarló el 1 Tomeig de
Volei Platja Modalitat A-2.

---_._------
!ÓJ CLUB VOLEI BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL BEN/CARLÓ
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Mar Max i Juliana García guanyen el Trofeo

Jordi Enero i Rosa Adell guanyen el Torneig
de Badminton de les Festes Patronals 1996

Problemes amb els
horaris del Pavelló

L'Organisme Autonol11
d'Esports de Benicarló convo
ca les següents places de
monitors esportius per a la IX
Campanya Esportiva
Municipal:

Gimnasia d'educació espe
cial, iniciació espOliiva, edu
cació física de base, badmm
ton, tennis, escala de futbol,
bicicleta de montal1ya, karate,
tennís taula, ioga, patinatge
(monopatí), tae-kwondo,
voleibol, correcció postural,
hípica, golf, vela i piragua,
curs de massatge esportiu, cul
turisme (preparació física),
aeróbic, gimnastica de mante
niment per a adults i giml1asti
ca de manteniment de la terce
ra edat. El tennini per presen
tar sol'licitus acabara el 14 de
setembre.

Queixes per la poca
ventilació de l'anex
del Pavelló

Diferents clubs espOliius de
Benícarló han mostrat el seu
malestar per la situació de I'a
nex al Pavelló Poliesportiu. La
pista no té cap lloc destinat a
la ventilació ja que les fines
tres no es poden obrir. Aquesta
circumstancia provoca que
durant els mesos de calor els
esportistes suen molt més
d'alló que és normal.

A més les dimensions de la
pista, acursada per la situació
de diverses col'lumnes, no
pennet la celebració de partits
oficials de diversos esports,
com per exemple I 'handbol.

2. Ivan G. Molina
Dobles masculí:
1. 1. Enero i F. Jovani
2. G. Delfanti i A. Ruiz
Dobles mixta:
1. P. Lores i V Molina
2. R. Adell i M. Cerda
Organitza: AC Alambor

blemet el millor de tates les
edicions, de les participants.

La inscripció femenina va
ser molt elevada, fins i tot amb
la participació d'un grup de
cinc colombianes que es tro
ben de gira per Espanya, pre
parant el proper Campionat
del Món de Tennis en la cate
gOlia juvenil.

La guanyadora va ser la
colombiana Juliana García, en
derrotar a la final a Karen Faus
per 6/3 i 6/3.

ELS GUANYADORS

Individual masculí:
1. Jordi Enero
2. Leo Tejedor
Individual femení:
1. Rosa Adell
2. Anna Redón
Menors de 14 anys
1. Juan José Moros

El triomf va ser, a I'igual
que l'any passat, per a Marc
Mas, en un partit molt igualat,
com ho demostTa el doble 7/5
final.

En quant a les femines cal
destacar el gran nivell, possi-

El campionat femení
va mostrar un nivell
extraordinari

Jl'JJ lUNAS] GOZALBO

¡l'J I\ilENSA ALONSO

L
a secció de Badminton
de l' Assocciació
Cultural Alambor ha

organitzat el VII Tomeig de
Festes Patronals durant els
dies 19 i 22 d'agost.

Es ven inscriure en la
modalitat individual 15 xics i
10 xiques i, en la categoria per
menors de 14 anys, 2 xiquets.

La primera fase de la com
petició va ser una 'Higueta' per
grups, per sorteig, i la segona
fase a eliminatória directa.

En la categoria de dobles es
van inscriure 10 parelles, de
les quals es van fer dos grups,
un per a participants masculins
i ]'altre per a mixtes i feme
lllns.

La competició de dobles va
ser per '1Jigueta' i es van clas
sificar segons els partits i els
sets b'llanyats.

E
l passat dissabte dia 25
es van disputar les
finals del XXIII

Torneig de Tennis 'Ciutat de
Benicarló'.

En homes es va repetiT la
final de l'any passat al'en
frontar-se Marc Mas i Noel
Tolosana, després d'haver dei
xat en semifmals a José R.
Roca i Francisco Javier Piles,
respectivament.

LA MEJOR PROGRAMACION DE FIESTAS COMARCALES

Jose Maria Añó Baño
Director

Plaza Mercado, 1 - Te!. y Fax: 471432 12580 Benicarló
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¡2'¡J ÁLEX GOZALBO I BELTRAN

Instal·lacions esportives

U
ruguai, conscient de la impOltimcia de I'encara plime- pIe. D'entre totes les seues instal-lacions, que Lm cronista nor
ra edició del Mundial de Futbol, aixeca un deIs primers damerica definí com "un laberint d'il·lusionants iHusions",
grans estarus del món. Ens trobem a Montevideo i és refelint-se a tots els sentiments deIs afeccionats que hi van a

I'any 1930. La seua capacitat, 108.000 persones, selia poste- veme diferents esports, destaca la pista de basquet, situada al
lionnent superada per altres obres arquitectóniques. Tan soIs nlunero 2 de l'Avinguda Pennsylvania. Facil de trobar si es
cal recordar les 200.000 banderes brasileres que plenaven l'es- coneix la ciutat a la qual els francesos li regalaren la lIibeltat en
tadi de Maracana el dia que el seu equip perdia la final del fonna d'estatua. Tot un model de feina ben feta.
Mundial de J950. A Urugai, peró, Ji con'espon I'honor de sen- A I'Estat Espanyol sorpren la desaprofitada grandaria del
tito-se, si més no, pioner en aquest curiós mt de la const:rucció. Palau de Sa Majestat el Drac de Sant Jordi. Coneguda és la

Durant la Diada de la Merce de 1'any de gracia 1957; el veneració deIs catalans al seu drac peró la construcció de la
Bisbe Modrego, el seua luxosa residencia tan
Ministre Secretari del soIs s'entén si s'emmarca
Moviment i Juan Antonio CLUB DE FUTllOl BARCELONA dins de la l'ebre optimista
Elola Olaso, Delegat INAUGURACION ESTADIO deIs millors jocs de la
Nacional d'EspOtts con- história.
templaren la inaguració De tant en tant alguns
del Camp Nou, una de les arquitectes també en fan de
nostres joies particulars. grosses. Escolten.
Els temps eren fon;osa- L'arquitecte (o aixó diu al
ment diterents i la il·lumi- seu carnet) que va construir
nació tarda dos anys més l'estadi oJúnpic de Munic
en aclarir la visió deis es va oblidar deIs vestidors.
espectadors. A Can Bm"ya Fins i tot el 11egendari Reial
asseguren orgLllloso que si _ Madrid va haver de jugar
tots els assistents encen- L Tn'vilació a la inaglll"ació del Cam¡J NOll, 24 de sclembre de 1957 ==oJ un deis seus europartits
gueren el seu cigar, cosa -------,'-------'------------- canviant-se a les casetes de
que gairebé es repeteix cada "15 dies, es podrien veure fins a la sempre servicial Creu Roja. Deu ser alIó que anomenen que
120.000 focns diferents de fwu. Tota una fita. els entesos en la materia anomenen com un 'enor de caJcuJ'.

Molt lluny del Camp Nou, tant fisicament com mentalment, Morralla.
s'hi traba el victoriós estadi Santiago Bernabés, on l'any passat A Bellicarló podem sentir-nos orgullosos de les nostres Ílls
s'hi van implantar 36 quilómetres de tuberies (!) per calentar a tal·lacions. Els gairebé 1.000 seients, encara que la gent sempre
I'hivern la gelada gespa de les gestes. es queda de peu enfi"ont del bar, del Pavelló PoliespOltiu i la

Les grans instal'lacions no només es construeixen per veure bellesa de les coquetes Pistes d'Atietisme no es veuen tots els
les errades deis jutges de línia. Els alu'es esports també tenen la dies. A més la polititzada (per tots) Piscina Municipal podIia
seua a dir, lot i que sovint no se'ls escolte massa. El complex completar en pocs anys l'oferta esportiva de la llostra localitat.
cultural i esportiu del Madison Squm"e Garden n'és un exem- Benicarló, més espOlt.

Anunciar-te a ~ I¡~

només et costara
400 pessetes

Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

Pg. Marítim, s/n
(Junto a la pista deportiva)
~ 473892 12580 Benicarló

~
RESTAURANTE

Et~0

MENDEZ NUÑEZ, 85
TELEFONOS 47 00 75·475038

'2580'BEt~ICARLO
[ ".'31'1; LON)

~V~kE~

el te setmanari
com re-te'l

Passa ~ \I~

--..!------l l---- ~...J
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GRUP MUNTANYISME AMUNT

El dissabte dia 14 de setembre a les
19:30 hores l'antic Grup de
Muntanyisme Amunt presentara al
local de la Caixa Rural el seu nou
llibre de can<;;ons populars "Fem
rogle" i mostrara una petita exposi
ció fotografica. Organitza: Antic
Grup de Montanyisme Amunt

PREMI MERCE RODOREDA

La fundació Merce Rodoreda con
voca un premi al millor treball d'in
vestigació sobre l'obra de Merce
Rodoreda o sobre la novel· la i el
conte des de la caiguda de la dicta
dura de Primo de Rivera fins a la tí
del franquisme.

El premi, que s'entregara el 22
d'abril de 1997, esta dotat amb
1.000.000 de pessetes. El tennini de
presentació de les ol·licituds finalit
za el 5 de desembre de 1996. Per a
més informació adre<;;ar-se a la
Fundació: Carrer del Carme, núm
47, 08001 Barcelona. Organitza:
Fundació Merce Rodoreda.

IX PREMIS ALAMBOR

L' Associació Cultural Alambor
convoca els següents premis:
Contes, Assaig Breu i Investigació
ldiomatica. El termini d'admissió
d'originals finalitzara el 30 se
setembre de 1996. La dotació
económica deIs premis sera de 310
ecus (o 50.000 ptes). Organitza:
Associació Cultural Alambor.

XVI CERTAMEN DE POESIA

Concurs de Poesia "Ciutat de
Benicarló". Els poemes, en valencia
o en castella, hauran de tenir entre
500 i 800 versos. El termini d'ad
missió d'originals sera del 23 de
setembre fins el 21 d'octubre.
Organitza: Organisme Autónom de
Cultura.

5. La torre deis collons. En la seua
segona setmana al Top 10 Bunyols ha
aconseguit fer··se amb un lloc de privile
gi; el número 5. CaldI'a seguir les seues
evolucions.

6. L'entrada nord per la N··340. Els
vials de circulació dificulten encaTa més
l'entrada i, especialment, la sortida a la
N-340.

7. Les columnes situarles al mig de
les voreres. Si es dóna una volta per
Benicarló podra obsenrar com tots els
nons edificis continuen amb la moda.

8. El toll d'aigua del Par'ador. Amb
les noves plutges tothom se'n recorda
d'ell. Vemem que passara amb la gota
freda.

9. Carretera vella de Peníscola. Tot
i no haver pubhcat aquesta foto els nos
tres lectors han insistit a I'hora de votar
la.

10. La senyalització de Benicarló.
El caos és total. Ningú entés res.

3
---~-----
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8
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E
l nostre popular Top 10 eniTa ala
recta fmal de l'estiu atub Wl nou

. número l. Estava cantat. El recin
te de la Fira no agrada als benicarlandos
i benicarlandes i aixó s'ha tradui't en
Hons vots durant les Festes.

1. El recinte de la fira. Nou número
1 del Top 10 Bunyois. Sort que, segons
sembla, l'any vinent la fira canviara la
seua ubicació.

2. Els gossos que defequen al
carrero Quan pareixia que anava a bai
xar rapidament posicions a sorprés tots
al ter-se atub el número 2.

3. El sostre del convento Aques!a
mostra del patrimoni benicarlando es
manté al número 3 del Top 10 Bunyols.
¿Quin futur Ji espera? ¿Desapareixera de
la llista?

4. L'accés a les pistes d'atletisme.
De l'1 al 4. L'a]]au de vots rebut dmant
el tomeig d'estiu d'atletisme no ha tin
gut continnitat.

I--'---=-~lleta de p~~ticipacióTOP 10 BUNYOLS

Patticipa en e!concnrs-bunyol TOP 10 BUNYOLS i podnls guanyar nn merave
Hós viatge al'enuita del Socors de CaJig, durant un cap de setmatla, T'ho passaras
de conya.
Vota la foto-bunyol que consideres més abenant a Benicarló.
1
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L
es Festes Patronals ban tocat a la seua fi i ja són per a
tots tan sois un record recento Han estat vuit dies replets
d'actes a totes bores deis que, en major o menor nom

bre i mesura, hem pObrut gaudir i deis que cadascú de nosaltres
es guarda tilla opinió propia i personal.

Al llarg deis daners dies hel1l pogut observar COl1l als mit
jans de comunicació apareixen tot un seguit de persones que,
tant per a elogiar la tasca portada a tenne per la COl1lissió de
Festes com per criticar (de forma més o menys destructiva) la
feina realitzada per la mateixa, es permeten opinar sobre els
actes que més li ban agradat a la gent o sobre el que el poble
n'opina d'aquest o aquell problema sorgit durant les Festes.
Per altra part, realitzen un balany deis actes, que suposen
coincideix amb el nostre, basant-se únicament en l'afluencia
de públic a detenninats espectacles o en l'estona que van
durar una aplaudiments que, la l1lajoria de vegades, es fan per
compromís.

Tot i aixi, nosaltTes, cadascun de nosaltres, ha d'intentar
fugir d'aquest balany col·lectiü i fonnar-se una opinió propia
de les Festes que ha d'anar l1lés enlla de la ubicació de la fira,

del fracas del 'Mesón del vino' i de la poca afluencia de gent
als concerts, i que s'ha d'escapar de les xifres miliom\ries del
pressupost o deis 'x' milers de visitants que han atTibat a la
nostra ciutat: el nostre balany ha d'ésser molt més personal i
huma i ha d' estar basat en el conjunt de petites sensacions que
ens han anibat al llarg de tota la setrnana.

Per tant, per a realitzat" aquesta valoració haurem de tenir'
en cOl1lpte cóm ha estat la nostra relació amb les persones que
ens envolten, amb vells coneguts, amb els nous atnics que han
entrat a la nostra vida o anlb els etems desencants amorosos
que es resisteixen a deixar de ser-ho. S'ha de basar en la sen
sació que ens va reconer quan la banya del bou ens va fregar
la cat11isa, en la subtil mirada i el discret somriure amb que ens
va obsequiar la xica que ballava al nostre costat o en la imat
ge d'aquella altra xica que va girar cua i se'n va anat·, deixant
nos amb la pat'aula a la boca. Tan sois si unim amb cura t6t
aquest conjunt de sensacions, ens podrem -ronnar una valora
ció propia de les Festes que sen\, que ha de ser, més impOliant
per a nosaltres que totes les demés, ja que recullira tots els
moments que hem viscut o que, si més no, ens ha tocat viure.
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