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Flor de la vida. L' aigua és el compost que fa
possible la Iuajoria deIs mirac1es de la mare
natura. Imprescindible per a les plantes i per

als animals, l'aigua constitueix la riquesa de les nos
tres vides. Actualment, no hi ha res que la pugue
substituir. És vital. És la vida.

En canvi, molts cops l' aigua decideix saltar-se les
nonnes de convivencia i demostrar la seua fon;a. Res
l' atura. Tragedies com la de Biescas serveixen per
fer-nos obrir els ulls i ser un poc més conscients de la
seua humillant prepotencia.

Benicarló, i com ella mohes altres poblacions del
País Valencia, es troba en una situació privilegiada on
la brisa de la Mediterrania, mar envoltada de terres,
il'luluina les ninetes deIs nostres ulls i ens despentina
els nostres problemes, les nostres preocupacions.

Benicarló, pero, també es troba en una zona de
risco La 'gota freda' ens visita tots els anys per aques
tes dates i, pel que sembla, no és massa benvinguda.
Molts de nosaltres si plou lUOlt ens amaguem sota les
nostres teulades. Correcte, pero hi ha qui no pot ama
gar totes les seues esperances de l'any a casa. Els
llauradors veuen com any darrera any la capritxosa
meteorologia els destroya amb llns minuts de rabia la
laboriosa feina de tot un any.

A aquest número els nostres lectors i lectores
podran llegir una completa analisi de les pluges del
passat diumenge. Aquesta informació va acompanya
da per un resum de les principals tragedies que ha
viscut el calUp benicarlando en els darrers dos anys.
Ayo ens apropara un poc més a la dura realitat del
món del camp, deixat sempre en mans de l' atzar. A

. Inés també tornem a recordar les recomanacions de
Protecció Civil i és que ací, a ~ V4<-, no volem cap
ensurt. Plou, pero no fa sol.

i
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Dos anys per
oblidar

-
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La 'gota freda' provoca greus
inundacions als camps locals

Protecció Civil toma a recordar als lectors d'aquest setmanari que és necessari adoptar
diverses precaucions en cas de plutges persistents i tonencia1s. Aquestes mesures són les
sef,'Üents: .

1. No heu de creuar mai amb un vehicle guals que salven barrancs o altres trarns de carretera
si estan inundats.

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

3. Si teniu problemes de visibilitat, heu de quedar-vos al voral i heu de senyalitzar la vost1'a
situació.

4. No heu d'estacionar ni heu d'acampar- en llits secs ni a les ribes deIs rius.
5. Heu d:allunyar-vos de la base deIs tmons per evitar de ser atrapats per l'aigua.
6. Heude diJigir-vos aIs punts més alts de la zona on sou.
7. Heu de sintonitzar les emissores de radio locals per infonnar-vos de la situació.

il:n ÁLEX GOZALBO

L a 'gota freda' ja hi ha
anibat. La nit del pas
sat diumenge una tor

menta d' aigua va caure sobre
els munjcipis de tot el litoral
mediterrani, pero especial
ment sobre Benicarló i
Peniscola_

Les dades són dubtoses
pero entre uns 60 i 70 litres per
metre quadrat van caure sobre
Benicarló en tan soIs unes
hores.

Una de les zones més afec
tades va ser aquella que es
troba situada al costat de la
carretera que uneix Benicarló i
Peníscola per la costa. La
major alyada de la canetera
sobre les urbanitzacions vei'
nes va provocar greus inunda
cions. Aquestes van provocar
la intervenció deIs bombers en
diversos edificis per tal de
u-eure 1'aigua d'alguns garat
ges.

A més les fortes pluges van
inundar alguns camps locals.
A 1'espera d'una valoració ofi
cial, podem asseg1lfm- que l'ai
gua va provocar perdues
importants en determinades
zones agrícoles, encara que
algunes alu'es es van salvar
deIs xafecs més forts caiguts la
l1it del diumenge a la nosu-a
localitat.

ESTACIÓ
La tormenta del diumenge

va afectar- especialment al
transit ferroviar-i del
Mediterrani. Diversos Illci
dents amb la illstal·lació e1ec
trica a Sagunt, Alcala de
Xivelt i Oropesa van provocar
retards. Alguns usuaris, en
detem1Ínats casos, van arribar
a haver d'esperar fins a 6
hores per agafar el seu tTen.

Els problemes més grells es
van produir al moment de més
pluja, entre les 20 hores i les
23:30 hores de la nit del diu
menge.

Es calcula que uns 1.500
usumis de Renfe van sofriT les
conseqüencies de la forya de
l'aigua a tot el litoral del País
Valencia.

La 'gota freda'

L
a 'gota freda' no és
més que lUl embossa
ment d'aire fred a gran

alyada. L'aigua, a gran tem
peratura, s' evapora ascsen
dint nlpidament a les capes
més aItes de l'admosfera on
es traba amb l'aire fred.
Aquesta barTeja de tempera
tures provoca una rapida
reacció que desenboca en lUla
forta u-01nba d'aigua.

Per a la formació d'aquest
tipus de tonnentes és neces
sari que el vent bufe de
Llevant, és a dir, des de la
mar cap a la tena, portant
amb ella tota l'aigua evapora
da anterionnent.

Febrer'95
Un fort temporal de vent

huracanat visita les nosu-es
tenes i provoca més de
20.000 milions de pessetes
de perdues al País Valencia.

Abril'95
Una forta tromba de

pedra va causar UIi n1a1 con
siderable als camps locals
ja que fins i tot el Delegat
Territorial, Quintana, es
desplaya per revisar el
terreny.

Novembre'95
Els llamados comencen

lUla carllpanya de sensibilít
zació en contra deIs acords I

de la Unió Europea amb el
Manoc. Les propostes de
l'Organització Comú de
Mercat (OCM) de fi-uites i
hortalisses perjudiquen les
nostres collites. Les maJ1i
festacions se succeeixen.

Abril'96
El projecte de la variarlt

de la N-340 no té en comp
te e1s suggeriments del
Consell Agrari Local. De
produir-se el desviarnent
moltes finques es vemien
afectades.

Juliol'96
La reforma esuropea

sobre la producció d'olí
d' oliva posa en perill la
producció local, segons la

-Unió de LJauradors
Ramaders-COAG.

Agost'96
Una tormenta de pedra i

aigua provoca 800 milions
de pessetes en perdues als
carnps locals, segons afirma
a áquest setmanari la Unió
de Llauradors i ,Rarnaders
COAG.

L.~_ ------0---------------



L'Ajuntament local posa en marxa 300
places d'estacionament amb Zona Blava Urbanitzar Papa

Luna costara 427
milions de pessetes

Els tres grups amb repre
sentació al poder van aprobar
definitivament, durant el
daITer pie, el Projecte
d'Urbanització de l'Avinguda
Papa Luna.

Segons es va indicar durant
el pIe, les obres tindran un
pressupost de 427 milions de
pessetes.

Segons el darrer
padró Benicarló té
19.229 habitants

Benicarló, segons el darrer
padró realitzat, té actualment
19.229 habitants. El Regidor
elel PSPV-PSOE Tiller va
inelicar que "cal intentar
crear més Ilocs de treaball
per augmentar encara més
aquesta xifra i arribar als
20,000 ja que alehOl'es
Benicarló rebria més ajudes
económiques" .

El PSPV-PSOE
benicarlando canvia

La vella guardia
retorna de nou

local -fins i tot inicialment
ho vam proposar nosaltres
no comptara amb mesures
complementaries".

Moya va acusar el Pmtit
Populm' "d'anaJitzat tan soIs
el criteri económic de I'ad
judicació, Les coses estan
ciares, amb una ocupació
del 60% l'A,juntament
podria embutxacar-se entre
7 i 10 milions de pessetes
netets a I'any".

Moya també va mostrm' la
seua preocupació per la
manca de previsió a 1'hora
d'ofelir ajudes als vei"ns.

El Regidor del PP, Cuenca

comer',: local amb
la l'otació deis
aparcaments".

PSPV-PSOE
José A. Sáncuez,

Regidor Socialista,
va explicar que el
seu partit votaria en
contra de la propos
ta ja que "tan sois
es fa per recaud~r

diners i agl'avara
la crisi deIs beni
cal'landos" .

Sánchez va acu
sar els populars
"d'eliminar totes
les :tones alíernatives de
parquing per obligar-nos
atots a estacionar a la Zona
Blava".

El Regidor socialista va
puntualitzar que "als con
tractes no apareix cap tipus
d'ajuda als velns afectats
que puguen tenir proble
mes".

UPV
Eruic Moya, d'Unltat del

Poble Valencia, va analitzar la
situació explicant que "és una
lIastima. Un sel'vei que
podria potenciar el comer',:

J6 ÁLEX GOZALBO

L
a Zona Blava ja és una
realitat. Durant el pIe
celebrat el dilluns es va

decidir l'adjudicació definiti
va del servei de regulació
d'estacionament. Donat que el
PSPV-PSOE i UPV van votar
en contra, va ser necessari el
vot de qualitat de I'alcalde de
Benicarló, Jaime Munelo.

La Zona Blava, que es
posara en marxa en els pro
pers dies, funcionara tan soIs
durant l'horari comercial, és a
dir, entre les 9 i les 13 hores i
entre les J7 i les 20 hores.

El Regidor del Partit
Popular Cuenca va explicar
que "la iniciativa de crear
una Zona Blava" la van pro
posar els mateixos comer
ciants. La 'Unió de
Comer',:os' va demanar-Ia i
nosaltres hem agafat la ini
ciativa de portar-la enda
vant". Cuenca també va
remarcar que amb aquest ser
vei "es crearan tres 1I0cs de
tf'eball que seran ocupats
per benicarlandos que esta
ven a Panu'''.

Segons Cuenca aquest ser
vei "permetl'a reactivar el

El PSPV-PSOE i UPV exigeixen un traductor
de valencia a l'Ajuntament reiteradament

J6 REDACC¡Ó

D es de fa molts mesos
els partits PSPV
PSOE i UPV no apro

ven les actes deis plens cele
brats a Benicarló.

El motiu esgrimit per
aquestes dues fonnacions és la
no presentació de les Actes en
la nostra llengua autóctona, el
valencia.

PSPV-PSOE va passar als

mitjans de comunicació lilla
cópia de la moció presentada a
l' Ajuntament per exigir que
"se soHicite a la Diputació de
Castelló una subvenció per
contl'3ctar un traductor de
valencia per al seu servei
exclusiu, tal corn se Ji ha con
cedit a Vila-Real".

Per la seua part Xavier
Roddguez, Regidor d'Unitat
del Poble Valencia, va explicm'
que el seu partit no "aprova-

ria cap Acta mentl'e no s'es
cI'iguen en la nostra lIen
gua". Rodríguez també va
mostra la seua preocupació pel
temps que fa que dm'a aquesta
situació.

A més el Regidor d'UPV va
demanar explicacions pel
monolingüisme casteUa del
programa menut de les passa
des Festes Patronals celebra
des durant el mes d'agost a
Benicarló.

La "Comisión Ejecu-tiva"
elel PSOE benicarlando va
acordar renovar alguns
canecs per a Lill millor funcio
nament interno

Ara tornaTem a escoltar
noms ja lill poc oblidats, el de
José Garcia EscribmlO com a
portaveu del partit i el
d'Enrique Escuder
Coordinador d'Organismes
Autónoms i Patronats
Municipals, segons infonna
"El Diario de Benicarló y
Pefíiscola".

Aquesta redacció de
moment no ha rebut cap noti
ficació d' aquests organismes i
patronats acceptan aquest nou
carrec.
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M
olt vam patir els velns del Passeig Febrer
Soriano per a tenir d'una vegada per tates
un passeig digne per a Benicarló i els seus

visitants. Aquesta feina, poc reconeguda pels benicar
landas, fou dura. Ara, impotents, ens trobem amb la
desaparició del fanal que hi havia a l'ovalo, on esta és
una incognita. Una teoria és la de 1'Expedient X, els
ovnis se l'emportaren i meravellats per la seua belle
sa no ens la valen tornar. Jo, des d'ací, demano a
l' Ajuntament que 1'aya d'intermediari amb els extrate
rrestres que la tenen, perque quan el meu equip guan
ye la Copa, vull anal' al fanal del Passeig a celebrar
ha, com si fas Canaletes. Soluciones, arr!!! Cita de la
setmana: "No deixem enrere el passat, només l'aco- ',.'"1- SI vols vcure la teua l'olo-denUllClé:l publIcada envw-Ia a

mulen1" (Francesc Puigpelat). ~ ~ V". J" g~ú c/SantFrancesc, 95 B:nicarló

JOAN CARLES ADELL 1 FERRER
J

!6 XlMO BUENO

SOLUCIONES?

Amb I'obertura del nou, curs escolar
96-97 no podem deixar d'analit
zar un moment ¡'actual realitat de

l'ensenyament públic, no només d'ací a
Benicarló sinó també al País Valencia,
sobretot després que al Pmtit Popular la
majoría de ciutadans i ciutadans, molt
d'ells bi porten els seus fills/es a un centre
públic, van decidir encomanar-los l'any
passat la gestió deIs recursos economics,
humans i materials de l'escola publica,
gratuIta i de qualitat valenciana,

Per aixo es decebedor reconeixer que
després d'un any al front de la Generalitat
sembla que el govem valencia s'hi inte
ressa només per potenciar el sector con
celtat en detriment del públic, i aixo s'hi
constata no soIs en la redacció del Mapa
Escolar que regira la futma educació deIs
infants, sinó també en altres grans i
menuts detalls que dia rera dia van pas
sant i que ens fan veure que l'administra
ció valenciana li preocupe molt poc la
qualitat del seu ensenyament públic,

De tots es coneguda l'aposta que s'hj va
fer, i s'hi segueix fent en e! definitiu (?)
Mapa Escolar del País Valencia, i on fins
i tot hauriem de protestar pel menyspreu
que des de Valencia s'ha tingut a les
demandes de gaudir d\m batxjllerat artís
tic i el modul professional d'electricitat

ad, i que, sense demanm'-ho en el primer
cas, els ha estat concedit a Vinaros, Pero
hi ha altres detalls que posen de manifest
aquesta poca o nu1.1a preocupació pe! sis
tema educatiu públic com pot ser el que
per al present curs l'escola concertada
tinga bell definida la seua situació respec
te a l'ensenymnent de l'educació primaria
i la seclmdm'ia i en canvi als centres
públics el primer curs d'ESO esta resul
tmlt un caos tant en quan a hormi com a
materies,

La dotació economica per a des
peses generals deIs centres
públics enguany s'ha congelat, i
la dotació destinada a aules
d'ensenyament en valencia s'ha
rebaixat quasi un 10%.

També es fon;a denunciable que el pro
fessorat que ha de cobrir unes vacants
existents als centres públics, i conegudes
ja a fmals del curs mlterior, no s'haguen
incorporat fms al mateix dia del comenya
ment de I'escola, bé per raons de desorga
nització deis mateixos serveis territorials
(el CP Mestre Francesc Catalan apareixia
en un plimera re!ació de vacants al poble
alacanti de Beniarda) o bé per a no pagar
los tU1a dotzena de dies de més, és a dir
l'administració educativa no té cap consi
deració d'evitar el desgavell que aixo
genera als centres al comenyament d'un
curs escolar (cosa que als concertats no

passara mai) i per tant aixó sois incideix
encara més en el seu descredit davm1t la
comunitat educativa i I'opinió pública,

Segurament podriem fer un llarg lIistat
de desproposits vers l'ensenyament públic
com potser la no convocatoria per
enguany d'ajudes per a activitats mnbien
tals, intercanvis, I'enrenou de les ajudes
per lIibres de text, els terminis d'escolmit
zació, .. ,etc, pero si ho analitzem des de la
perspectiva d'una escola publica i en
valencia ens trobaríem que la dotació
economica per a despeses generals de
funcionament deis centres púbJics
enguany s'ha congelat, pero la dotació
destinada a aules d'ensenyament en valen
CÜt s'ha rebaixat quasi un 10%,

Per acabar d'adobar-lo aquest curs s'hi
comenya amb l'ocultisme per pmt de la
Conselleria Cultura i Educació sobre el
futm immediat del Centre de Professors
de Vinm'os, i que fins ara no ha programat
cap curs de fonnació del professorat per
prohibició expressa d'instancies superiors
i al mateix temps ningú sap que hi passan't
amb els professors que allí treballen,

Realment la política del govem valen
cia en materia educativa cada vegada es
sembla més no a les "soluciones del
PePe" sinó a les que donaven els perso
natges de comic Pepe Gotera i Otilio, és a
dir "xapussa rera a xapusa" sense cap pre
visió, planificació i ni interes per l'ensen
yanlent públic,



La ignorancia del senyor Palanques
JÓJ PENYA GOLOSA

B envolgut periodista
amic Josep
Palanques:

El mociu d'aquest escrit fa
referencia a un nrticle apare
gut en el 'Diario de Benicarló
i Pefíiscola' el passat 3 de
setembre de 1996. Sota el
nos1Te punt de vista creiem
que va fer Lmes declaraciol1s
prou desafOltLUlades. Per tant
el Departament de Repliques
a Desqualificacions
PúbJiques de la Penya Golosa
té l'atreviment de fer-li les
següents consideracions, que
suposem vosté es prendra
amb I'humor, la inteHigencia
i el saber estar que el caracte
ritzen:

Primera. La nosl1'a penya
Ji va fer enl1'ega d'actes pre
vistos per a les passades
Festes, i tenim constancia
que. a més de rebre'l, Ji va
agradar molt perque el va Ile
gil' senceret al seu programa
de radio. Per tant, vosté esta
va en possessió dels nostres
actes (de Festes) i així també
es va poder adonar, si es fixa
va, que no coincidien en
absolut amb els dies en els
quals apareixien al Programa
Oficial de la Comissió. Fins i
tot no apareixia un deIs nos
tres actes més emblematics:
el concelt de Rock.

Segona. Vosté, senyor
Palanques, ha acusat totes les

penyes, llevat d'una excepció
(no farem cap comentari per
la gennanor penyera que ens
caracteritza), d'incompJir els
nostres actes previstos.
Estava vosté al corrent de tots
els actes de totes les penyes?
o es va limitar a llegir el
Programa Oficial de Festes?
Afortlmadament, creiem que
tot ha estat un maIentés. La
Penya Golosa, per iniciativa
propia, com la resta de pen
yes, fa uns actes que Ii són
propis i d'altres ambla
col·laboració i organització
de totes les penyes. Així
doncs, Ji podem assegurar i
demostrar que aguest estiu la
Penya Golosa ha realitzat els
segúents actes: dinar de ger
manor (dia 17), concurs de
'Trivial pursuit' (dia 19),
f:esta de la 'Cadena Ser', con
cett de 'Los Furillos' (dia 20)
-vosté mateix lmuria pogut
ballar les seues excel·lents
canyons si hagués vingut- i
festa 'Cada oveja con su pare
ja' (día 23).

Tercera. Nosa1tTes sabem
perfectament per on anava, el
que no sabem és qui haw'a
col·laborat a engrandir el gra
net d'arena per a que vosté
ens pose d'aquesta manera.
Es va muntar una xaranga per
a que els joves de les penyes
acudiren als concelts progra
mats per la Comissió de
Festes amb el resultat que no
hi va anal' ningú. Amic

Palanques, no ens posem
melodramatics. Els joves no
hi van anal' perque no van
voler: que hem de fer nosal
tres? usar una pistola?, pro
metre'ls que la nosl1'a penya
cantaria New York a la mitja
patt acompanyats de la
'Reina Pandereta' i vosté al
trombó de vares? Per favor,
iJ·lumine'ns.

Quarta. Estimat senyor
Palanques, si ens contesta,
cosa que desitgem fervorosa
ment, per favor explique'ns
que vol dir 'graciablemente' i
'antelaliva' i de pas avise a la
'Real Academia de la Lengua
(castellana)' perque els fara
un favor, donat que aquestes
paraules ens sembla que no
les tenen a la 'cole'.

Palallques, quan ens con
teste potser estarem amb
CWTO al Cat'ibe gastant-nos
amb els/les mulatos/es els
'miliardos' que hem guanyat
amb 'las recaudaciones que
luego no repercutieron en la
programaciones anuncia
das'.

Nosaltres no ens hem
'tirado' ni al 'compromiso' ni
a la 'bartola', nosaltres no la
coneixem de res i per tanl no
tenim cap tipus de 'compro
miso' amb ella.

Palatlques, una abrayada
molt forta.

N. de R. Aquesta nota de
premsa ha esta I'etallada
per problemes d'espai.

Fixats esl
preus deis

taxis
fó REDACCIÓ

A 1Tavés del Butlletí
d'1nformació
Municipal,

l' Ajuntament anuncia que
s'han establert uns preus
maxims per a les tarifes dels
taxistes.

Des de la parada oficial
fins a Peníscola, Vinaros o
Calig el preu máxim establelt
és de 1. 000 pessetes.

A més es determina que el
suplement noetwl1, en matxa
des de les 12 de la nit fins a
les 6 de la matinada, és de 300
pessetes.

Cada hora d' espera es
cobrara a poe més de 1.400
pessetes, quedatlt marcada la
fraeció mínima d'espera en
354 pessetes.

Totes aquestes tarifes hau
ran d'atlar col'locades a un
!loe visible del vehicle.

Bar Madeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

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

'1l' 473892 12580 Benicarló
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J6 CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA

J6 ÁLEX GOZALBO

Lesnostres
portades

A questa narració
ordenada i verídi
ca deIs esdeveni

ments relatius a Benicarló
va quedant dipositada en
les nostres ocupades i
desendre~ades memories.
A més, pero, tarnbé queda
perfectmnent guardada als
nostres arxius. Aixo ens ha
pennés realitzar un cw"iós
recompte: ¿Qui ha estat el
personatge que més ha
aparegut fotografiat a la
nostra pOltada?

Les xifies no mentei
xen. Jaime Mundo,
Alcalde de Benicarló, té
1'honor d'haber aparegut
més que ningú al nostre
apar"ador, fins a 4 vegades.
Altres personatges locals
com ara els diferents
Regidors o Joan Brusca,
president de la Unió de
L1auradors i Ramaders
COAG, també apareixen a
la nostra classificació.

Pero més que persones
concretes les fotografies
d'aquest setmanari se
solen interessar per cir
cmnstancies un poc més
generals com ara la crisi de
Palau (4 portades), la reli
gió (4), 1'Ajuntament (2) o
la Fira Alternativa (2).
Aixo sí el que més ens
interessa és mostrar els
nostres carrers (6).

__5_,l)~_'[2]

Qui ho heu? Qui ho demm
cia? Qui fa res?

Des de fa temps hem permes
que aquests "xiquets" practi
quen aquesta mena de jocs noc
t\.mlS farcits de violencia, racis
me, masc1isme... .iocs, tots ells,
frui't de la seua ignorancia i de
la seua incultura. Aquest sector
del jovent, incapa~ de protestar
per les injustícies i abusos que
es pateixen en la societat
actual, descarreguen tota la
seua impotencia i fi"ustració

sobre qualsevol
ésser indefens
que se'ls creue
pel davant.
Aquests fets no
demanen ven
jan~a, demanen
una urgent ana
lisi de la situa-
ció i la col'labo

raClO 1 organització de tota
aquella persona a qui repugne
aquesta mena de fets. Caldria
doncs, que el poble es bolqués
contra actuaci ons d' aquest
tipus i donés suport a la con
centració que es fanl el proper
dissabte per la tarda a la pla~a

de l'ajuntament de Vinaros.
Per acabar, demanem la soli

daritat amb la família
Valldepérez i amb tota aquella
persona que ha patit agressions
que, tot i no haver tingut la
mateixa tTascendencia, no dei
xen de ser manifestacions del
mateix problema.

Recordeu: el dissabte dia 14,
tots a la Pla~a de l'Ajmltament
(Vinarós).

Coneentraeiá: dis
sabte dia 14 a les
20:00 hores a la
pla9a de l'ajunta
mentent (Vinaros)

Contra les agressions feixistes

curiós que men-
tre les persones agredides
podem ser qualsevol de nosal
tres, els agressors sempre són
els mateixos. 1 el que ens
sorpren més és que aquestes
baralles succeeixen en la zona
teoricament més vigilada de la
nit, ja siga per municipals,
segurates o guardia civil. Amb
les fTeqüents agressions la
seguretat queda evidentment
qüestionada.

Tenim el dret de plant~jar

nos que el papel' de les forces
de seguretat siga totahuent nul?
1si no el tenim, com ens poden
fer entendre que amb tarlta
vigilancia puguen passar tantes
coses? 1 el fet és que passen i
cada día més.

L
a passada nit del dissab
te dia 31 d'agost unjove
de Vinar"os fou brutal

ment apallissat per un "xiquet"
(o més, qui sap?) d'uns setze
anys si til o no fa.

Nando Valldepérez, la vícti
ma de l'a6rressió, ingressa la
mateixa nit a 1'hospital i poste
rionnent fou traslladat a
Castelló en estat de coma. Una
setmana després encara es tem
per la seua vida.

Aquest és un, només un,
deIs molts casos
d' apallissament
que ocorren gai
rebé cada cap de
setmana per la
zona nord on
estan situades les
discoteques de
Vinaros. Resulta

El mereat deIs dime
eres passara ara a
tenir 317 tendes, 72
més que abans

Aquesta decisió era
necessaria ja que molts
comerciant havien demanat
instaUar les seues tendes i
ara per ara no hi havia Iloc.
A més, molts deIs comer
ciants que ja tenen un espai
aprofitaran l' ampliació del
mercat deIs dimecres per
ampliar la seua tenda.

L'oferta d'aquest popular
mercat que s'instaHa cada
dimecres a Benicarló crei
xera encara més, augmen
tant aixi el nombre de pro
ductes a la venda.

J6 REDACCIÓ

Ampliació
del mercat

del dimecres

E
l popular mercadet
que se celebra tots els
dimecres de l'any

ampliara el seu nombre de
tendes. De les 245 actuals
passara a tenir-ne 317, 72
més que abans

Així es va ratificar durant
el pIe celebrat el passat
dillens. La proposta es va
acceptar amb el SUPOlt deIs
tres grups amb representa
ció; PP, PSPV-PSOE i UPV

estudio
c~- .

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

P!fPB Mercarln. 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
L.. ----"---------.:.-------------------------~



CABUTS!
El mussol davant l'aprovació definiti

va a I'últim pIe de municipal, aixó si amb
el vot de qualitat del senyor alcalde, de
la polemica zona blava al centre de
Benicarló, només hj pot catalogar aquest
fet com 1m acte més de tossuderia per
part deIs membres de I'actual equip de
govern del PP.

El mussol creu que aquests polítics
mumcipals cada cop són més cabuts, no
perque tinguen el cap cada dia 1m poquet
més gros sinó perque darrerament són
cada 'legada més obstinats en les seus
opinions, determinacions, projectes, etc, i
deixen poca opció al dialeg i als suggeri
ments raonats de la resta de forces políti
ques lmmicipals i altres éssers humans
d'aquesta ciutat, i per aixó aquest projec
te de sang real desitgen mantenir-lo a
contra COlTent, malgrat I'oposició quasi
generalitzada de la ciutat

El mussol no entén com han volgut
tirar endavant aquesta iniciativa davant
I'oposició de moltes persones a aquesta
zona de pagament per tal de poder apar
car un vehicle a un calTer centric de la

ciutat; i que li costara sembla al propieta
ri una pesseta per minut si vol utilitzar
aquest espai reservat en horari comercial,
encara que nmgú tampoc ha aelarit si
aquest preu també sera per a alu-es mit
jans de transport com les bicicletes, les
motos, els motocarros, els carros, ... que
els seus propietaris deixen al beH mig de
dues línies pintades de blau mentre van
al bane, al mercat o a la tenda.

El n111sso1 considera que encara és
més tossuderia voler carregar la
responsabilitat de la creació d'a
questa zona al gremi deis comer
ciants locals, com ha fet el sr.
Cuenca per a justificar-se

Ara bé el mussol considera que encara
és més tossuderia voler cmTegar la res
ponsabilitat de la creació d'aquesta zona
al gremi deis comerciants locals, com ha
fet el sr. Cuenca per a justificm--se i tenir
la consciencia tranquil.la davant la crei
xent impopularitat de la iniciativa, per
haver-hi demanat fa temps, sobretot
davant la possibilitat de creació de grmls
superficies a la comarca, la potenciació

del comen;: de Benicarló amb iniciatives
com una zona blava restringida, cons
trucció d'apm-caIllents subtelTmús al
Mercat i a la pla¡;a Sant BeItomeu;
núllora d'instal.lacions i serveis, ... ,

El mussol esta conven¡;ut que la
potenciació del comer¡; local no es fm'a
mai amb zones blaves de pagament que
intenten agilitzar la mobilitat deIs vehi
eles deIs possibles compradors, ja que la
majoria deIs vehicles estacionats al cen
tre del poble són deis éssers humans que
treballen al mateix sector de serveis i per
tant de bon matí ja ocupen un Iloc que fa
que la resta tinguen que anar-se'n a altres
indrets per aparcar o bé fer-ho en doble
fila.

Per aixó el mussol creu que per a
potencia aquest eomer¡; el que cal és
mi llorar l'oferta d'aparcament lliure a la
pla¡;a de la Constitució i Fundació
Compte Fibla i mal1tenir només tma zona
blava als voltants del Mercat Públic i a
I'Av .loan Cm-les 1, i tot el que s'lú allun
ye d'aixó només és lm teóric afmlY
recaptador de l'ajlIDtament, ja que el
mussol s'ha assabentat que les multes de
zona blava practicament no tenen massa
validesa.

Fitxa de subscripció
NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

._~--=COGNOMS

CP TEL.
---~--------------------

Se subscriu a L" \;4<- J.e E~..J.ó, per l'import de: O 4.680 pts (52 níuneros, anual, borufícació 10%), 02.470 pts (26
números, semestral, bomficació 5%) prorrogable si no hi ha ordre en contra. AIs enviaments fora de Bemcarló caldra afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes mlUals.

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

Signatura:-----------

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

ADRE<;/I

NOM 1 COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE------

POBLACIÓ CP

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fíns a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació CultuJ'alla Feram de Benicarló per ]'im

port de subscripció a Lt. V4<- k E~.

Signatura:

,1, l

d de 1996



Enlla~ coster entre
Benicarló i Vinaros Costella amb pataques

.e':o NOEMí OMS

Per a quan tindrem I'en
lIay coster entre
Benicarló i Vinaros?

No sé perque pero sempre
és més agradable viatjar per
la costa que no fer-ho per una
carretera convencional. Si
haguerem de desplayar-nos a
un determinat l10c i hague
rem de triar entre les dues
opcions és quasi quasi segur
que ens quedariem amb la
volteta per la costa. És molt
més agradable poder veure
com esta la mar, si hi ha gent
prenent el bany o el so1... que
no veure tan sois un munt de
cotxes un daITere l'altre tran
sitant per l'asfalt sempre
avorrit. Suposo que l'elecció
no presenta gaire dubtes, no
creuen? On vul1 aplegar dient
tot aya? Bé la resposta no és
ni més ni menys que el tema
de Ia carretera entre
Benicarló i Vinaros per la
costa.

Un en!lay coster entre les
dos poblacions donaria mol-

tíssima més vida a la zona
que queda pressa per aquesta
especie de fl-ontera. Segur
que més d'un que ara per ara
no Ji abelleix agarrar el cotxe
per desplayar-se, aleshores
ho faria de bona gana. A més
a més, talvolta no seria tan
periJlós per a les motos anar
per aquest camí.

En I'actualitat, J'únic
inconvenient per a poder fer
realitat tot el que s'ha dit, És
la construcció d'Lm pont
sobre el liu Aiguaoliva per a
unir les dues CaITeteres que
arriben fins allí. Pero l'únic
obstacle per a la construcció
d'aquest pont es l'acord entre
els ajLmtaments de les dues
localitats. Si fa poc temps
ens pa.reixia una miqueta
difícil que s'alTibara a un
pacte ara per ara pot ser siga
més factible gracies a l'atíni
tat d'idees. No obstant, per
que perl10ngar més aquesta
obra? Al cap i a la fl tant de
bé faria al nostre poble com
al poble veí. Tots sOltiJÍem
guanyant.

M algrat que alguna
creenya fonamenta
lista ens veta I'ús

del porc, ens convé recordar la
benevolenya de les seues cams
di verses.

Aquest aIlimal pot fer-nos
gaudir d'una diversitat de
menges impressionant. Potser,
en altres temps menys atrafe
gats i més precaris, eren molts
els qui compartien la crei
xenya de I'mumal per sacrifi
cal'-lo de manera caso lana.
Ara, pocs !locs conserven
aquest costum i ens es dificil
recordar antics sabors i mane
res de fer als fogons.

Hi ha lUla ma.nera senzilla i
apetitosa de preparar la coste
lIa del porc que figma encara
en 1110lts receptaris de casa.

Estofades amb u.nes pata
ques deixen un plat complet i
molt apropiat per a les necses
sitats nuttitives de cara al fi·ed.

Fregirem la carn trossejada
en una casola amb oli bnm
zent fins que queden les por
cions ben daurades, despres
afegirem el pimentó roig tal1a-

det en lilla mica de tomaquet.
Quan el sofregit siga al

punt hi afegirem l'aigua i la
sal per fer-ho alTibar al bul!.

Hi tirarem les pataques a
trossos perque tot vaja coent
se amb hanuonia, ens ha de
quedar un caldo espeseti gus
tos amb les pataques moJt
fetes.

Estofades amb unes
pataques deixen un
plat complet i molt
apropiat per a les nec
sessitats nutritives de
cara al fred

Aquest plat cal emprendre'l
amb gana, perque és forya
reconstituent. Aixo si, regue
lo amb bon vi negre i aspre per
donar-li bona companyia.

-

V Voldria denunciar públicamellt el t:racte que em van donar a Urgencies quan vaig anal' perque em cmaren unes ferides.
El seu despreci i la seua poca atenció es mereixen aquesta crítica. No vul1 generalitzar, perque suposo que allí també hi ha
gent que es preocupa, pero a mi em van fer sentir molt malament.

V Felicitats. La maquetació del vostres setmanari és ara molt millor. Aixo us dóna major serietat i ens facilita la lectma a
tots els lectors, que espero en siguem més cada dia. Gracies.

V Algú hauria d'aturar la venda de JJibres als col'legis privats. A mi tant se me'n dóna pero no entenc com hi ha gent que
paga el doble de diners pels mateixos \libres. Després tots sabem qui es fa ric amb aquest negoci ...

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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Comencen les primeres
superproduccions de la temporada

Eraser i Striptease con
vencen al gran públic
pero no a la crítica

Abierto
viernes, sábados

y vísperas de
festivos

Baile
de salón

ma).

STRIPTEASE
El director de Striptease, Andrew

Bergam, ens presenta lill videoclip de 115
mmuts on les accions de poca roba se suc
ceeixen al ritme de la música.

El guió, propi d'wla peI-lícula de serie
B, esta pIe de salts sense sentit, mentre que
el simplista argument és constantment
ta11at pels prirners plans d'uns pits que al
fínal (¿qui ho diría?), cansen la vista.

Ni tan soIs 1illa gran banda sonora pot
evitar amagar una inexpressiva Demi
Moore en una pel'lícula que no passara a
la historia.

Aquells que més disfruten amb
Str'iptease són els seguidors de 'Caza el
gazapo' de 'El País de la Tentaciones' ja
que el film en té molts.

jugar a identificar cada escena amb
peloJícules ja estrenades.

Els aprmts graciosos, més bé patetics,
de l'autor de La Máscara, Charles
Russell, no aconsegueixen animar aquesta
pel'lícuIa que pefectament podria portar el

nom de Tel'minator 3
(veure escena final a
una fabrica plena d'ex
plosions on lill ferit
Scharzenegger, vestit
de negre, porta una
ametralladora a cada

ti •

LAV~kE~

Un any informats

Corts Valencianes. 1S bajOS

Teléfono y Fs¡( 9641 47 11 67 12680 BEN!CAALÓ ICastellón)
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• Ángel Gilabett ~odliguez ::d

ERASER
Després d'rma serie de pel'lícules on

Amold Schwarzenegger es movia a la per
fecció amb grlÍons coherents, com ara
Mentiras Arriesagadas, Eraser és la
confilmació definitiva que no es poden
abocar una serie d'escenes espectaculars si
no es lliguen amb lilla trama que aporte
alglilla cosa interessant.

Eraser, estrenada ja a Vinaros, no
aconsegueix donar-li continuitat a I'espec
tacular seqüencia inicial i resulta ser una
recopilació de les escenes més impactants
del cinema d'acció deIs danes anys. Totes
les accions acaben sent excessivament
facils de preveure i 1'unie atactiu del fil és

Un cop visionades les primeres
grans produccions nordameríca
nes de la temporada que s'inicia

ara ja podem comenc;ar a preveure quin
tipus de cinema veurem aquest any.
Moltes cares famases, efectes especials,
creixent importancia de
les bandes sonores
(BSO) i amUlcis publi
citaris impactants.
¿Cinema? No, d'aixó
no en veurem massa.

Twister (Tornado),
Eraser i Striptease,ja estrenades a la nos
tra comarca, no ens han apOltat res de nou,
deixant lUl sabor de boca no massa gustós.

Quan a la televisió es podia
veure encara algun programa
seriós, Mercedes Mihl va
portar al seu programa d'a
leshores el jesuIta Jon
Sobrino

Jon Sobrino

Aquesta selmana passada .loo
Sobrino ha estat a Madrid participant en
el Congrés de Teologia, i el diari "El
País" Ji ha fet una curta entrevista, les
seues paraules no han estat arreplegades
en els resums de premsa matinals que
fan totes les emissores, pero el seu mis
satge de pau i d'amor ha estat com sem
pre profun d.

Referint-se a aquests mitjans i als par
tits polítics els recorda que no diuen el
que va dir Crist, que si es vol vime, cal
oblidar l'egoisme, ni diuen que cal rebai
xar el nivell economic deis paí'sos rics
per apujar els del Tercer Món, o que 360
persones tenen la mitat de la riquesa del
ruón, o que a El Salvador els martirs són
persones de cam i ossos i no gent que va
viure a l'antiguitat.

El missatge de Jon Sobrino
de pau i d'amor ha estat al
Congrés de Teologia com
sempre: profund

V a hi haure un temps en que per
televisió es podia veure encara
aIgul1 programa seriós, va ser

així que Mercedes Milil va portar al seu
programa d'aleshores el jesuHa Jon
Sobrino, era l'any 1989 i feia poques
setmanes que un escamot d'extrema
dreta havia assassillat a El Salvador set
dels seus companys, entre elIs el pare
Eilacmia, eH s'havia salvat perque aquell
dia es trobava de viatge, l'entrevista amb
el sacerdot basc va ser memorable i
impressionant,i recordo que al dia
següent va ser ampliament comentada a
la feina, les seues paraules havien dei
xant profunda empremta en tots.

- - - - - - - - - --- - - 1
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Pollancre d'Elx

Anunciar-te a 1M t¡~ només et costara
400 pessetes. No t'ho penses més.

.f.6J ALVAR ANYÓ
,

ADEU
ALS INCENDIS

L
'estiu que ja s'acaba ha estat del tot
atípic en la qüestió deIs incendis
forestals, als quals ja ens havíem

acostLUllat com a 1111a plaga més, lligada a la
ressecó propia d'aquesta epoca de I'any.
Sens dubte la climatologia no els ha estat
favorables, pero hem de reconeixer que no
és l'únic motiu pel qual enguany s'han
reduit drasticament el nlullero d'hectarees
cremades. En primer lloc hem de rem:arcm'
la gran sensibilitat social que hi ha pel tema
deis incendis forestals,-aconsef,'Uida a un
preu molt alt, és cert- la qual esta donant els
seus fruits. A més a més, cada vegada són
més els mitjans,-tan humans com tecnics
deis que disposem per a preservar més
hectarees de bosc, i a90 penllet controlar

més rapidament els conats deis incendis.

Hem de remarcar la gran sensi
bilitat social que hi ha pel tema
deIs incendis forestals,-aconse
guida a un preu molt alt, és cert
la qual esta donant els seus
fruits

humits i més o menys salins. És una
especie introdulda per I'homa ja que la
seua area natural s'estén des de l' África
del Nord fíns als Himalaies, molt lluny
de les ostres tenes.

16 JM.J1SCLANS

tenim a la
del Baix

al País

Fulles molt variables: lance
olades, ovades, triangulars,
molt poc dentades, etc., en un
mateix arbre; nomlalment,
pero, les que predominen tenen
un limbe molt característic en
fOJllla de cresta de gall, més

ample que llarg i profundmllent [Fullcs ovadcs, asimélriqucs, i de fmil pelils, amb una la ava~
dividit per 5 a 10 dents grans i
agudes. Sinonims: tmllbé s'anomena om
blanc. Tot i que és més normal el nom de
Pollancre d'Elx.

Només el tenim a la comarca del Baix
Vinalopó, al País Valencia, on viu en sois

Només el
comarca
Vinalopó,
Valencia,

A rbre de poca al9aria,
l' aspecte del qual
recorda l'eucaliptus;

cap9ada d'un verd blavís.

Llibreria • Papereria • Copisteria

Fotocopies· Copies de planols • Enquadernacions
Copies Color

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

'---------------------------------' Ara hem de felicitm'-nos tots del que hem
aconseguit, sense tirm' les cmnpanes al vol
per aixo, no siga cas que en la próxima cam
panya ens agarTe desprevinguts, -com a prin
cipi d'estiu- i ens tome a guanyar un altra
batalla.
Penseu que tot esfor9 que es fa9a encarrunat
en sotenar aqueta lacra que hem tingut
aquests últims anys sempre sera poc, per
aixo sempre cal estar alelta i no baixar' mai la
guardia
El futur deis nostre boscos tambe depen de
tots nosaltres.

ESTELLER IMPORT AUTO ESTELLER

•Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768



fÓJ FRANCESC DELCi\STILLO RODOLFO SERRANO

EL BENICARLO GUANYA A SEGORBE.
JA ÉS LÍDER. SI AQUEST DIUMENGE

GUANYA ENCARA HO SERÁ MÉS.

VIIFUTBÚL·

Estavem el meu veí de
colruTIna i jo mateix recol
zats a la barra de
"Vinocarlandia", tot degus
tant la gran varietat de VillS
de la Cooperati va de
Vilaüunés qne ens oferia
aquesta mostra enologica, i
no acertavem a trobar la raó
del fraeas de tan simpittic
acte festíu. "No és possible"
deia I'un. "No ho entenc",
contestava I'altre. 1 la coSa
no era per menys. Es dona
ven totes les condicions per
que l' exit del "Mesón" fos
esclatant: anunci diari al
programa de festes a mode
de recordatori, situació
geografica idonia, acte
impOltat de la capital pro
vincial, Wla nova tradició
per incorporar a les que ja
tenim, etc.

Pero got de vi a got de vi
vam fer-nos amb els motius
del fraeas, així C0111 amb la
manera de revifar l' esdeve
[liment etílic per a l'any que
ve.

Com tothom sap, els
enc31Tegats de dur endavant
l'expJotació d'aqu~sta

moderna tavcrna no. eren
altres que els dh-ectius del
C.D. Benicarló, i no cal
recordm- que aquesta és Wla

entitat absolutament "gafa
da": no li acud~ix la gent ni
de bades. .la podem, do~cs,
treure'n la primera conclu
sió: cada any ho llauria de
portar una falla, amb la qua!
cosa ens beneficim-íem tots i
caclascun deis benicarlan
dos; ja se sap que a la nostm
cintat qualsevol cosa que
pOlte el nom del poble esta
conden1l1ada al desastre.

També vam pensar en la
possibilitat d' organitzar
concursos al voltant de la
carpa. Indubtablement
aquestes proves tindrien
C0111 a protagonista el vi. Per
exemple, en combinació
amb la Policia Local, es
podria convocar un concms
amb el nom de "Litre a litre
socana l' alcoholímetre",
que consistiria en veure qui
aconsegueix tenir un major
nivell d'alcohol a la sango
Després d'aquest, i sense
solució de continuHat, un
concurs de colics misereres,
en que es puntuaria la quan
titat, la qualitat i la combi
nació de menjars i colors
(obviament s'hauria de bus
car Lm esponsor i un bon
jurat). Per rematar la festa,
es muntaria una difícil
prova anomenada "Contra
la ressaca... 1ma bona hama
ca", on guanyaria la persona
capay d'ingerir més aspiri
nes i de donnir més hores
seguides.

Per CClt, mentre padem
totes aquestes iniciatives tan
útils, se'ns va acostar ''1'a
mic" subdirector d'aquest
setmanari i, amb el seu som
riure (baquic?), ens va fer
signar lID papel' tot aprofi
tant-se'n del nostre precari
estat de consciencia (quasi
bé fregant el del'riw11 tré
mens). Ens va assegurar que
demanava signatures per
sol· licitar el reconeixemellt
ofícial del nom de "Camp
de la Carxofa". Al cap d'uns
dies ens vam assabelltar del
que havíem signat: un con-

tracte perpetu per a La

Ve ti amb Wles condicions
que ens posen a l'alyada de
Kunta Kinte.

Una vegada més el Sistene va
tornar a ser un camp propici per
als interessos del C.D. Benicarló.
EIs xicots de Bretó van guanyar
per °-2 en un partit que es va
caracteritzar per la sorprenellt
passivitat de l'afíció xuna; es veu
que els canvis de Directiva i
d' entrenador (ja no hi és aquell
ineductible lllobilitzador de mas
ses anomenat Salvador Mut) han
apaivagat els anims del personal.

Amb tot, la victoria del
Benicadó té un gran merit ja que
va produir-se en uns moments
d'interioritat numerica; a les aca
balles de la primera part va ser
expulsat el central Juanjo i va ser
a la represa quan els nostres van
sentenciar. El primer gol el va fer
Castro gracies a IDl generos obse
qui del porter local, un tal Ponce,
que estava més pendent de les
festes de bous i cavalls de la ciu
tat episcopal que de cap partit de
futbol. El segoll va materialitzar
lo Eloi -que reapareixia després
de la lesió que Ji van fer a
Traiguera a principis d'agost- en
transfonnar un penal.

Amb aquest resultat el
Benicarló és líder cal' és l'ú!úc
equip que ha guanyat tots els par
tits i no Ji han fet cap gol. A
cletelminats sectors de la nostra
"prensa provincial" encara no
saben com funciona aixo de les
classificacions i, en una ostenta
ció impúdica de localisme canin
cIó, han posat per davant el
Castelló amater, que té un gol en
contra Que quede ciar.

1 diumellge vinent, a les 5'30,
al Municipal de Futbol (abans de
la Carxofa) s 'espera la visita d'un
dels eterns favorits de la catego
ria: el Betxí. Aquesta temporada

sembla ser que la cosa va de debo
i els de la Plana s'han reforyat per
ter un equip campió, tal com
sona. A la banqueta els mana I'a
famat entrenador Antonio
Manzanares, conegut internacio
nalment amb el sobrenol11 de
Tonin, que va ser jugador de pri
mera divisió i va dirigir alguns
mesas el Tortosa; em consta que
lm deIs grans desitjos esportius
d' aquest senyor és poder ser
algun dia entrenador del
Benicarló, quines coses.
Disposen d'tma plantilla vetera
na, conclUIda al mig del camp per
homes com CalTero (exCastelló)
o C0111 Dauder (exmoltescoses);
la davantera és també rapida i
temible, com no podia ser d'altra
manera, i hi sobresurt un extrem
que tenia el Toneblanca que es fa
dir Angel.

El Benicarló, tot i les penúries
de sempre, entrena quatre dies a
la setrnana, com eJs bons, i, tot i
les penúries de sempre, esta
carregat d'iHusió. L'Lmica baixa
segura mnb que comptara Bretó
sera la del sancionat .luanjo.
També han estat amb problemes
de salut, el migcampista David
Tena i el preparador fIsic Pepe
Pérez.

Ben segur que sera un partit
disputat i entretingut i ideal per
passar una bona vesprada de diu
menge. Pero també ben sel:,rur que
a vosté Ii doldran les mil peles i
s'estimanl més endur-se la dona,
la sogra i tots els galifardeus a
veure els moros i cristians de la
"Víllena del Maestrazgo" (antes
"Ciudad en el Mar"). Pense que
si els ve de gust a tots all10ra
asseure's a fer-se un gelat Ii aca
bad eixint la festa ben cara...11 més radio

I ;:'. ~ t) EMISSORA MUNICIPAL SENICARLÓ
--------------------------------- --------------_!



Les entitats esportives de Benicarló presenten
l'horari de la pista del Pavelló Poliesportiu

PAVELLÓ

El Torneig Social
de Tennis a punt
de come~ar

El proper diumenge dia
15 finalitzara el tennini per
presentar les insclipcions al
Torneig Social del Club de
Tennis Benicarló.

El campionat, puntuable
per al ranquing, es dispu
tara entre el dissabte día 2 1
de setembre i el diwnenge
8 de desembre.

Basquet
FutboJ Sala
Futbol SaJa
Básquet
Basquet

Divendres

DELHORARIS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
17:30 GimSport Volei GimSport VoJei
18:30 GimSport Badminton GimSpOlt Badminton
19:30 Futbol SaJa Basquet Futbol SaJa HandboJ
20:30 Futbol Sala Basquet FutboJ Sala HanboJ
21:00 FutboJ Sala Basquet FutboJ Sala Handbol
22:00 Lliga F. Sala LJ iga F. Sala Lliga F. Sala Básquet
23:00 Liga F. Sala Lliga F. SaJa Lliga F. SaJa Basquet

Jtn REOACCIÓ no agrada massa a detenninats
sectors de l'esport.

Original iniciativa del Club de Tennis
Jtn lGNASl GOZALBO

El Club de Tennis
Benicarló ha posat en
marxa tUl servei de llo

guer de pilotes per als socis.
Aquest sitema té la pecuJiari

tat que les pilotes baixen de
preu tenint en compte el nombre
de partits que s'han disputat
amb elles.

D'aquesta forma el lloguer

de les pilotes noves ens costara
200 pessetes peró si demanem
unes pilotes amb una hora de
joc el preu baixara fins a les 150
pessetes. Finalment, aquelles
pilotes de temus que ringuen
dues hores de joc costaran
només 100 pessetes.

Les pilotes amb més de tres
hores de joc es destinaran a les
classes de l'Escola de Tennis.

El Club de Tennis Benicarló

penalitzara amb preus entre les
50 i les 150 pessetes les perdues
de les pilotes Ilogades.

Aquesta original iniciativa
pennetra als socis del club jugar
pmtits de majar rnvelJ tecnic
sense gastar-se tants diners.
Com eJs bons aficionats saben
el tennis és un esport on les
pilotes perden gran part de les
selles propietats mub molt poc
temps.

Moya: ¿Per que
no es va fer el
Campus de Futbol

El Regidor d'UPV va
demanar, durant el pie, a
]'Alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, explicacions
per la no celebració del
Cmnpus pichi Alonso.

Mundo va assegmar que
Ángel Alonso tenia obliga
cions laborals a Mallorca i
a més va explicm' que el seu
cost era massa eJevat.

LA MEJOR PROGRAMACION DE FIESTAS COMARCALES

Jose Maria Añó Baño
Director

Plaza Mercado, 1 - Tel. y Fax: 471432 12580 Benicarló
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Qualificatius

L'origin>ll 'Drc>lm 'rcam' >1mb M,\gic .fohnson i Michacl JonIa" COI\l a Iídcrs

L
a Iliga deIs asos, la ¡¡'iga~ Inés cara, la millor Higa del
món, la superlliga, la lliga d'or, la Higa de les estrelles,
la Higa sense fi"onteres, la 11iga deIs ajustaments, una

lliga de bojos, la !liga de les lligues, la l1iga més cara delmón,
la lliga de les nacions o, simpíement, el major espectac1e del
món. Amb tots aquests qualificatius comelll;:a Pepe Domingo
Castaño la presentació del primer 'Carrusel Deportivo' de
l'allY·

Alllarg de la historica historia de l'esport molts equips o lli
gues s'han fet famo
ses pels seus, sempre
espectaculars, mal
n0111S.

Pregwlta de
Trivial: ¿Quin equip
fou anomenat 'el de
les 5 copes? Doncs
sí, un Barr;:a format
per Ramallets,
Daucik, Biosca,
Calvet, SegalTa,
Gonzalvo IlI,
Martín, Amorós,
Seguer, Basora,
Kubala, César,
Aldecoa, Moreno i
Mur guanya 5 copes
durant la temporada
1951-52. Lliga, Copa, Copa Llatina, Copa Eva Duarte i Copa
Martini (no Bianco) Rossi. 1aixó que encara no es juga la 'xar
l%da' del Gamper...

El millor equip de basquet que mai s'ha format rebé el nom
de 'Dreanl Team'. Tot LI11 plaer. Per explicar-vos l'espectació
que aixeca tan soIs diré que LI11 servidor (de Déu i de vosté si
no mana massa) es queda sense entrades per veure'l, tot ilhaver-Jes demanat amb gairebé dos anys d'ineficas antelació.

Posterionnent, quin sacrilegi, el nom del 'Deam Temn'
passa a mans d'un Barr;:a espectacular peró no inepetible. A
més, tots els fills del 'Dream Temn' original eredaren els cog
noms del pm'e ('Dream Team 11' i 'Dream Team 1lI'), encara
que no el seu talent. Genetica capritxosa.

Moites lligues, no tantes, són recordades pelnom d'algun
jugador detenninant. Cas curiós és el de la 'L1iga de PetTovich'
(basquet) que no la guanya el Reial Madrid. Ningú és perfecte.

A Benicarló tots els originals intents de dinamitzar les com-
peticions han estat
assassinats per la
censura més conser
vadora. Així,
Francesc Delcastillo
i Rodolfo Senano,
bona parella per por
tar tilla peanya, van
veure com educada
ment, aixó sí, se'ls
recomanava no uti
litzar més el qualifi
catiu de 'Camp de la
carxofa'. Tota una
brutal agressió a
l'habil mt de jw1tar
paraules sense malí
cia.
També va ésser cen

sumt, mnb menys educació i des del mateix club, l'intent popu
lar de denominar, sense origen, el Mobel Record de basqllet
com 'L'equip de l'americana', en clara referencia a la valen
ciana Merxe.

En canvi alu'es qualificatius erronis: com els comwlÍstes
('Eqllip roig'), els publicitaris ('Camp del fenocaniI') o els I
inconectes ('Equip de Bretó) continuen admesos. Mai plou al
gust de tots.

CAFETERIA BAR
Prod uetos extremeños y de la región

ESPECIALIDADES
Tapas - Aperitivos - Raciones

Men us caseros
Buen servicio y excelentes precios

ALMUERZOS 500 ptas.

MENUS 900 ptas.
Reserve su mesa llamando al

Telefono: 46 09 44, o en

el Doctor Flem ing, 46 Benicarló

(a 50 mts, de Mercadona)

~
RESTAURANTE

Et~0

MENDEZ NUJ'JEZ, 85
TELEFONOS 47 00 75 • 47 50 38

12580-BENICARLO
¡CASTELLONl

A e
Los mejores precios

Café solo o cOltado, 75 ptas
Café con leche 100, ptas

Café, Copa y
Puro Reig 15,225 ptas

CarajilJos, 100 ptas
Bombones, 100 ptas

Cuba libre de,
275 a 300 pms

Chupitos Whisky,
100 a 125 ptas

Ce¡veza 112 litro 125 ptas
Lata Coca-Cola 100 ptas

Ven, te gustará

u A R 1 u M



Top 10. ELs 10 BUNYOLS AGENDA CULTURAL

ButUeta de (lartici(lació TOP 10 BUNYOLS

Participa en el concurs-bunyol TOP 10 BUNYOLS i podras guanyar un merave
Ilós viatge al'ennita del Socors de Calig, dmant un cap de setmana, rho passaras
de conya.
Vota la foto-bunyol que consideres més aberrant a Benic31·ló.
1

2

3

4

5
---

6
---

7

8

9

-

L
Estava cantat. La tone deis collons

passa a ocupar el lloc número l
del nostre Top la Bunyols. Un

cop passades les Festes, el recinte de la
fíra ha deixat de rebre tants vots com al
principi i passa de! número 1 al 3.

1. La torre deis collons. Aquest sim
bol de Benicarló passa en tan sols quatre
setmanes al lloc níunero 1 del Top la
Bunyols. ¿Quimtes setmanes aguantara')

2. Els gossos que defequen al
carrero El ball de posicions és constant i
els escrements dels gossos tornen allloc
númro 2 despres d'una setmana al níune
ro 3.

3. El recinte de la fira. Caldd espe
rar a les Falles o a les Festes de rany
vinent per tornar a rebre vots referents a
aquesta foto-denúncia.

4. El toll d'aigua del Parador.
Segona setmana consecutiva al Iloc
número 4. No volem cridar el mal temps
pero esperem que no plogue...

5 La senyalització de Benicarló. Del
la al 5. ¿Enten vosté la senyalització de
Benicarló? Nosaltres tampoco

6. El sostre del convento L'Escola
Taller ha realitzat un excel'lent treball
pero no és suficient..

7. L'entrada nord (ler la N-340.
Molts joves estan observant al' an31' a la
discoteca que sortir de BenicarIó, encara
que només siga uns metres, no és [¡kil.

8. Les columnes situades al mig de
les voreres. Del 9 al 8. Els nostres lec
tors es pregunten per que no s'adopten
mesures de cara a les noves construc
cions de Benicarló.

9. L'accés a les pistes d'atletisme.
La seua sortida de la llista del Top 10
BLmyols sembla cantada. Un exnúmero
1 en hores baixes.

10. Carretera vella de Peníscola.
Del 6 al la. La nova senyalització a1s
encreuaments ha fet que deixem de rebre
vots referents a aquest tema.

111 EXPOSICIÓ D'ART

Del divendres dia 20 al diumenge
dia 29 de setembre romandra obelta
I'exposició de pintura, dibuix, cera
mica i escultura al local de la Caixa
Rural. L'horari és des de les '19 fins
a les 21 hores. Organitza:
Associació d'Arts Plastiques.

XVI CERTAMEN DE POESIA

Concurs de Poesia "Ciutat de
Benicarló". Els poemes hauran de
tenir entre 500 i 800 versos. El ter
mini d'admissió d'originals finalit
zara el 21 d'octubre. Organitza:
Organisme Autónom de Cultura.

GRUP MUNTANYISME AMUNT

El dissabte dia 14 de setembre a les
19:30 hores I'antíc Grup de
Muntanyisme Amunt presentara al
local de la Caixa Rural el seu nou
llibre de can90ns populars "Fem
rogle" i mostrara una petita exposi
ció fotografica. Organitza: Antic
Grup de Muntanyisme Amunt.

IX PREMIS ALAMBOR

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

PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES

ALPINISME (ALPS, ANDES) 1

ESCALADA (SIURANA, PENÍSCOLA,

XERICA)

Dijous 19 de setembre a les 22:00h
als locals de la Caixa Rural de
Benicarló
Organitzat pel Centre Excursionista
Xiruca.
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Equipados con

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaros

DO I DOLBY ESTEREO DIGITAL I

VINAROS

HORARIOS

de viernes 13 a lunes 16

Viernes : 22:30h
Sabado : 20:0011 y 22:3011
Domingo: 17:3011,20:0011 y 22:3011
Lunes : 20:0011 y 22:30h Espia como puedas

INDEPENDENCE HAY

ESTRENO NACIONAL

HORARIOS

ele jueves 12 a lunes 23

Jueves : 22:30
Viel11es : 20:0011,22:3011
Sabado : 20:0011 y 22::<011
Domingo: 17:3011, 20:0011 y 22:30h
Lunes : 20:0011 y 22:3011
Martes : 22:30
Miereoles: 22:30

l
Viemes : 22:3011
Sabado : 19:4511 y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:0011 y 22:3011
Lunes : 19:45h y 22:3011

.J••J. ~INE,\\A

Mi colega Dunston

C:OLISEUM

INl>EPENDENCE DAY

ESTRENO NACIONAL

Jueves : 22:30
Viernes : 19:4511,22:3011
Sallado : 19:4511 y 22:3011
Domingo: 17:30h, 20:0011 y 22:3011
Lunes : 19:45h y 22:3011
Martes : 22:30
Miereoles: 22:30
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