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Amb la tornada de les vacances som molts els
que ens feln nous proposits, ampliant les nos
tres fites. Aquest intent de millorar alguns

deIs nostres trets sempre és positiu. Després el temps,
que ho cura tot, dirél si l' esfon; ha valgut la pena o si
ens hem quedat a la meitat del camí.

Aquest any l' Ajuntament de Benicarló ha
comenyat la temporada amb uns petits detalls que
ajuden afer més agradable el nostre particular día a
dia. Deixant a una banda totes les problematiques
suscitades, temps tindrem per analitzar-Ies detallada
ment, s'han adoptat una serie de mesures que a prio
ri poden semblar insignificants. Per a nosaltres, pero,
tenen molta trascendencia.

En primer lloc cal destacar la possibilitat d' ins
tal'lar gas-ciutat a Benicarló. Aquesta iniciativa, que
ha passat desapercebuda a la resta de mitjans infor
matius, és de vital importancia. De concretar-se la
notícia, Benicarló passaria a ser un municipi pioner al
nord de la província de Castelló, ampliant la red
energetica local.

A més l' Ajuntament ha decidit, ¡qui t'ha vist i qui
et veu!, col·locar tots els retols indicatius del poble en
la nostra llengua. EIs fets diran si es tracta d'una
mesura política o si, en canvi, van agafant conscien
cia de la importancia d'acaronar una llengua que
necessita d'aquests detalls. Des d'ací, donem la nos
tra enhorabona a aquesta iniciativa, tot esperant que
tinga continuitat.

No hem d' oblidar la remodelació de les parades
d'autobús de Benicarló. Esperar no agrada ningú,
pero si cal fer-ho, millor estar comodes.

La temporadaja ha comenyat. El temps col'loca
ra cadascú al seu lloc. De mOlnent pero comencem el
curs amb il·lusió. 1 que dure...

---------------------~



¡{¡¡ ÁLEX GOZALBO

¿Que és el
gas-ciutat?

El :tuM k lA ~.[J

Benicarló sera el priDler poble
de la zona en tenir gas-ciutat

f6¡ REDACClÓ

B enicarló sera el Plim.er
municipi del nord de la
provincia de Castelló

que disposara de gas-ciutat.
La companyia REPSOL

BUTANO, S.A. ha presentat
un Pla d'implantació d'una
xarxa de distribució de 'gas
propa'. Aquest gas sera cana
litzat per a usos domestics,
comercials i industrials a tres
ciutats de la Provincia de
Castelló. Aquestes ciutats son:
Benicarló, Sogorb i Nules.

El projecte es troba a hores
d'ara en exposició pública a la
Conselleria d'Inelústria i
Comen; ele Castelló, com a pas
previ per a sol· licitar la
Concessió Administrativa per
a 75 anys.

FUNCIONAMENT
Segons infonnacions obtin

l:,'Ueles en primicia per aquest
setmanari, es pretén construir
una xarxa ele elistribució, for
maela per tubs de polietilé,.
Aquests seran soterrats a
l'al¡¡;ada ele les voreres de gai
rebé tots els carrers elel nucli
urba. Per aquests tub es trans
portara aquest conbustible fins
als punts d'utilització i con
sumo

El ramal principal estara

cOlmectat a una estació el'inter
canviabilitat elel gas natural
subministrat pel 'gasoelucte ele
llevan!'. Aquest, provenint elel
nord el' África, abastirá tot l'arc
meeliterrani peninsular

. (Andalusia, Pais Valencia i
Catalunya).

Benicarló elisposara el'un
dipósit el'uns 300 metres
cúbics, situat a l'exterior elel
poble, Oll s'emmagatzemara el
producte.

COST: 134 MrLIONS
L'ambiciós projecte tindra

un cost total a Benicarló de
134 milions ele pessetes a
invertir elLU'ant els quatre anys
que eluraran les obres.

EIs treballs s' iniciaran tan

bon punt s'obtinguen els per
misos i s'aniran executant per
fases adaptaeles a un programa
de comercialització.

PREOICCIONS
Es preveu que a la nostra

ciutat s'abonaran al servei unes
3.000 fanúlies. Responsables
de l'empresa subministradora
han afinnat a aquest setmanari
que "el gas propa canalitzat
es l'energia del fu tul' perque
dóna qualitat de vida, econo
mia i respecte al medi
ambient.". A més va mostrar
la seua preocupació per mante
nir les instal·lacions "en unes
condicions de seguretat idó
nies per tal de garantir un ús
no contaminant".

El gas-ciutat és un
tipus de gas l11¿mo
facturat que és elis

tribui:! a través de canyeries.
És una opció molt popular
eles ele fa uns anys.

El seu principal
argument és que es
tracta del combusti
ble fossil més net

El gas presenta diversos
avantatges i un inconve
nient principal; el seu elevat
preu. El seu millor argu
ment és que es u'acta, amb
malta eliferencia, elel com
bustible fóssil l11és net.

Produeix tilla quantitat
molt petita d'elements con
taminants i practical11ent les
seues emissions són nuBes.

El llistat ele 110ances es
pot al1argar més. No neces
sita gairebé combustible
per a la seua transformació
en combustible.

La seua utilització és
immeeliata ja que tan soIs
hem el'abrir la clau.

És un gas que es consi
dera apropiat per a disposi
tius inelustrials i elol11estics
d'alta eficacia.

Aquesta iniciativa ele l' empresa REP
SOL-BUTANO ha estat ben rebuela
per la totalitat elels gmps

polítics que integren la
Corporació Municipal. Una elaela
que elemostra ac;ó és que al elarrer
PIe celebrat a Benicarló es va
aprovar l'infonne tecnic per lma
nimitat. Tots els gmps, eloncs,
estan el' acord.

L' arquitecte i regielor ele la
Unitat elel Poble Valencia, Enric
Moya, ens ha manifestat que "possibilitar la
instaHació d'aquest tipus d'energia pe.. al

servei de cuina, aigua calenta, i calefacció
deis habitatges, suposara ampliar a la totali

tat d'una ciutat el sistema de
gas centralitzat que ja s'ha uti
litzat en algunes urbanitza
cions privades.".
Moya va afegir que "un aspecte
tant o Olés important és la pos
sibilitat del seu ús industrial:
aquest pot ser un incentiu per a
la promoció del Polígon
Industrial, ja que d'aquesta

manera es podra oferir un servei que d'al
tres polígons no tenen".

RENDIMENT
Proelueix un reneliment

major al ele la restaja que la
seua combustió és més
exhaustiva que la elel petro
li o la del carbó.

Una ele les {miques clifi
cultats que planteja és la
reconversió de les antigues
instal·lacions ele gas-ciutat.
És necessari canviar tota la
red per complet per una
alu'a molt més complexa,
cosa que produeix algunes
molesties als velns que es
puguen veure afectats.
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Atractius viatges
per a la Tercera
Edat de Benicarló

EIs objectors ja són
més de 6.000 al País
Valencia

L'objecció de consciencia
és una opció que va claratnent
en augment. Tall soIs al País
Valencia, més de 6.000 joves
han sol, licitat la Prestació
Social Substitutória en el que
portem d'any.

Les previsions asseguren
que, a finals d'any, aquesta
xifra podria alTibar a 13.000.

L'associació de la Tercera
edat de Benicarló ha progra
mat per al proper mes excur
sions per als seus associats.

La primera d'elles sera a
Santander (del 7 al 18 d'octu
bre), menu'e que la segona
s'al1argal'a fms a la Manga del
Mal" Menor (del 21 al 25 d'oc
tubre).

Puntualitzacions
sobre els vals de la
'Caixa Rural'

L'Associació de Llibreters
de Benicarló ha fet públic un
comunicat en que explica que
els vals de mateIial escolal'
que regala la Caixa Rural als
seus clients no es poden utilit
zat en l1ibres de text.

Segons sembla hi havia un
celt malestar entre els Ilibre
ters ja que moltes persones
aprofitaven els vals per fer-se
amb els llibres de text i des
prés compraven la resta del
material als grans centres
comercials de la zona.

cidit amb la co¡'¡ocació d'unes
noves casetes per fer més agra
dable l'espera deIs autobusos
de línia regular.

Diverses persones havien
mostrat en els daners dies el
seu malestar per la mala con
servació de les parades velles,
massa brutes.

A la fi, doncs, LID pal'el1 d'i
niciatives que han agradat molt
a la població benical-Ianda.

DORNlER
L'empresa encaITegada

d'explotar la zona blava és
Dorniel'.

El preu per estacional' a
qualsevol lloc de la zona
blava sera de 60 pessetes per
hora o fiacció, és a dir a pes
seta per minut.

VIGILANTS
Per tal de vigilal'

que es respecte el pagalnent
de la zona blava s'han con
tractat tres vigilants.

Segons va indicar Antonio
Cuenca "aquestes tres perso
nes eren Benicarlandos a
I'atul' i pel' tant podem asse
gurar que hem creat tres
Ilocs de treball".

bar a 1m acord els [
CalTerS afectats
seran: Pius XII, " ....
Playa Mercat, loan
Carles r, CJÍst del
Mal' (tan soIs des
de Pius XII Iins
loan CarIes 1) i
Playa Sant
Baltomeu.

D'aquesta forma
de les gairebé 300
places previstes ini
ciaJ.ment s'ha pas
sat a les 200.

PARADES D'AUTOBÚS
Aquesta campanya ha coin-

Els retols, que s'estan ins
tal'lant a tots els encreUalnnets
importants, serveixen de gran
ajuda per als conductors que
venen de foraja que fins aI'a no
mhavia cap tipus d'indicació.

D'aquesta fonna Benicarló
dóna una passa més en al camí
de la nonnalització lingüística.

16 REOACCJÓ

Finalment, després d'alTi-

El carrer Colom i
l'Hernan Cortés no
entraran a la zona
blava

COMERC
Els representants del

comery benicarlando van exi
gir reduir la zona blava,
excluint els CalTerS Heman
Cortés i CtistOfor COIOlll.

L'Ajuntament de Benicarló ¡nstal-Ia
per ti els retols indicadors en valencia

Es redueix el nombre de places de zona
blava per la pressió deIs comer~os

El passat dilluns va tenir
lloc una reunió a tres
bandes entre el regidor

popular Antonio Cuenca,
l' empresa explotadora de la
zona blava i diversos repre
sentants deIs comeryOS locals
(Pymes, Unió de Comeryos i
Mercat Central).

16 REOACCJÓ

D esprés de 1ll0ltS ants
demanat-ho, els beni
carlandos i les beni

carlandes ho han aconseguit.
Tots els retols que s'estan
coHocant al municipi per indi
car la situació deis edificis més
illlpOltants i de les CalTeteres
més properes estan escrits en
la Ilengua del poble.
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V orera criminal. Si ens donem una
volta per Benicarló veurem com
s'han arreglat les voreres més cen

triques. Algunes de la resta continuen en
un estat que llinda amb la vergonya.

La fotografia podria passar perfectament
com una imatge de la postguerra, al ser el
tamany deis desperfectes similar al que
podria causar un obús enemic.

Benicarló, tot i que algunes vegades ho
parega, no és tan soIs els carrers més cen
tries. Pareu atenció als perills que ens
envolten i si teniu la vorera del vostre
carrer com aquest no dubteu en aVIsar
l'Ajuntament. Si vo1s veure la Leua Foto-cienúncia publicacla,envia-la a

lA V,~ k E,~",ú el Sant Francesc, 95 Benicarló

El passat cap de setmana va hi haure
una trobada de persones, més o
menys nostalgiques, que volien

recordar un temps de la seua infantesa i/o
joventut com a membres del Grup
Excursionista Amunt durant la decada
deIs anys 70.

Així aprofitant la presentació d'una
nova edició del Ilibre Fem Rotgle (gracies
a la col'laboració de l'Associació Cultural
Alambor), i I'exposició de fotografíes d'a
quells memorables anys; aquesta colla
d'amics i coneguts van rememorar els
vells temps de sortides, colonies, baixa
des a les coves, focs de campament, mar
xes, xerrades, canyons, etc, que malgrat
els anys transcorreguts encara perduraven
en la memoria de tots/es aqllells/es que
van pertanyer a l'Amunt.

Aquesta reunió va tenir com a col oto la
visita a la seua enyorada seu al terrat de
I'edifici dels antics alunmes de la Salle,
construIda ara fa 20 anys pels mateixos
membres de l'Amunt i que avui dia enca
ra esta en perfecte estat de cOl1servació.
Finalment després d'un apat van conclou
re la trobada com abans amb les canc¡;ons
de Fem Rotgle, malgrat que ara no va ser
bi envoltant un foc, sinó a Sant Gregori,
pero la intenció és el que val segons diu la
nostra cultura popular.

Ara bé com a observador alltmyat d'a
quest retrobament mentre contemplava
tant les fotowafies com les mostres de

Altres
temps

6 X[MO BUENO

joia, alegria, exultació en els ex-membres,
malgrat la celta desil·lusió que tots van
sentir en assabentar-se que Vicent, I'ex
genna de la Salle alma de l'Amunt, no hi
podia assistir per raons familiars, no vaig
poder deixar de reflexionar no només de
les raons que van impulsar als anys 70 a
molts joves a trobar-se en grups excursio
nistes, associacions jovenívols, partits
polítics, ... sinó també deIs motius que
arran de I'arribada de la democracia tots
aquest moviments associacionistes van
poc a poc anal' desapareixen.

Les raons del naixement d'aquest grups
és ben simple: la necessitat d'ajuntar-se
deIs joves i els canvis socio-politics i cul
turals que comenyaven en aquells anys, i
que van fer que L'Amunt, La Juventud
Inquieta, El Penyagolosa, La
SOlllCió,... foren lJocs onjoves i xiquets-es
trobaven un bon complement per a millo
rar la seua fonnació com a persones acti
ves dins d'una societat com la nostra, així
la gTan majoria dels qui van passar per
aquests grups aTa a més de la seua tasca
professional té un compromís més ferm
amb la vida social, cultural, lúdica,etc de
Benicarló.

Els motius de la seua desaparició

també són clars: les persones més com
promís amb aquesta grups van anar-se'l1 a
estudiar fora o bé van comenyar a guan
yar-se la vida amb el seu propi treball,
així poc a poc i amb els canvis polítics del
moment van portar a que els moviments
associatius de joves de la nit al dia deixa
ren de tenir vida propia.

Pero aquest retrobament també té un
ensenyament negatiu: fer-nos veure que a
Benicarló no hi ha cap mena de possibili
tat, ara per ara, de gaudir d'un associacio
nisme com aquest on poder continuar
sembrant la Havar de la solidaTitat; el
companyerisme; el respecte de la muntan
ya i l'estima per la Natura; I'interes per la
llengua i cultura propia, etc, com va fer
I'Amunt, en els infants i joves d'avui dia i
ajudar-los a defugir de l'alternativa actual
de la penya festera.

Ara bé solució a aquesta mancanya
social només pot passar per la voluntat
d'involucrar-se en una qüestió com aquest
per part d'alguns adults que ho tinguen
clar i amb ganes de destinar molt del seu
temps lliure a una tasca com aquesta i al
mateix temps l'ajuda institucional per a
garantir llocs de trobada, objectors de
SUpOlt, diners per a comprar materials,
etc.

Sense aquest tipus d'ajudes es gairebé
impossible portar a tenne iniciatives com
aquesta.

Tot és qüestió de posar-s'hi.
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~~~~ La Unió de Llauradors i Ram'aders es
reuneix amb la Consellera d'Agricultura

III E~posició
d'art

lÓJ ÁLEX GOZALBO
¡tJJ AATS PLÁSTIQUES

• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

Bar Madeira

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

'lr 473892 12580 Benicarló

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

L 'Associació d'Arts
Plastiques comunica
que avui divendres dia

20 de setembre tindra lloc la
inaguració de la 1II Exposició
col·lectiva de Pintura,
Escultma i Ceramica.

L'acte comenc;:ara a les 20
hores a la Sala d'Exposicions
de la Caixa Rural 'Smlt lsidre'
de Benicarló.

L'exposició, que compta
mnb la col·laboració de la
Diputació de Castelló,
l'Organisll1e Autónom de
Cultura de Benicarló i la
Caixa Rural 'Sant Isidre',
romandra obelta fins al diu
menge dia 29.

L'hormi de la mostra va
des de les 19 hores fins a les
21 hores.

Una gran oporttmitat per
apropar-s'hi 1m poc més al
món de l'art, ja siga de'la pin
tura, el dibuix, la ceramica o
l' escultura.

dent de La Unió de
Llauradors i Ramaders
COAG és conscient que sí els
pressupostos no augmenten
cada any, la sítuació passa a
ser critica als <¡amps valen
clans.

loan Brusca es va interes
sar pel repmtiment deIs pres
supostos que, segons ell, ha
d'anar encmninat fonamell
talment a la gent que tan sois
viu del campo

ALTRES
Durant la reunió celebrada

a Valencia mnb la Consellera
d'At,'Ticultura tmnbé es van
tractar altres temes, com m'a
la bona campanya per preve
nir la mosca o el no tracta
ment de la fruita o la trístesa.
]a per finalitzar el Ilauradors
van demanar un millor ínfor
mació de les plagues.

El tcma dc la moseu tumbe cs va tractor u la rcunió

650.000 porcs, deIs qllalS la
gran majoría es traben a la
nostTa comarca.

"Aixó", segons ens aclaria
Brusca, "provoca greus pro
blemes ja que produiexen
una quantitat molt elevada
de fem i el .-amader té difi
cultats per desfer-s'hi de tot
el fem acomulat".

AVEJ"LANA
"Els nos tres companys

catalans de La Unió de
Pagesos han aconseguit les
ajudes que demanaven i ara
nosaitl'es", matisa Brusca,
"tan sois volem el mateix
tracte per a les 1.000 hecta
des d'avcllalla que tenim a
l'interiOl' d'aquesta zona".

PRESSUPOST
"Els pl'essupostos no es

poden congelar". El presi-

SECTOR PORCÍ
A la provincia de Castelló

hí ha actualment gairebé

PEDRA
Un deis temes que va afec

ta més als agricultors benicar
landos és el de les ajudes de
la pedra.

loan Brusca, president de
La Unió de L1auradors i
Ramaders-COAG, va expli
car a aquest setmanari que
"tot i que la Conselleria esta
anunciant que les ajudes
sel'3n espectaculars, nosal
tres pensem que podrein ser
millors, ja que s'obliden
el'algunscultius".

Brusca va cCllltinuar dient
que es van acordar ajudes
"per als sostres de les gran
ges i per als productes que
han d'ajudar a cicatritzar
els arbres afectats pCI' la
pedra".

. .
aconsegmr reumr-se a
Valencia amb la Consellera
d' Agricultura Medi
Ambient.

Durant la reunió, que es va
allargar moh, van tenir temps
de tractar molts temes que
fins ara estaven peudents.

E
l passat dimarts La
Unió de Llauradors i
Ramaders-COAG va

El millar magazine

La millar infarmació

La millar
11' •

muslca

'-----------------------------------------------------'
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Activitats per al mes d'octubre

presellltl

.6 REDACCIÓ

Casting de
'Teatre de
Guardia'

TEATRO DE
GUARDIA

El grup de teatre
mnateur de
Benicarló, 'Teatre

de Guardia', mlUncia que
ja esta preparant la seua
nova representació.

El proper dijous dia 12
es realitzara lm casting de
selecció d'actors per alnou
muntatge de 'Teatre de
Guardia'. El casting que
comenyara a les 2 I hores
va dirigit a actors i achius
amateurs de més de 18
mlYS (sense límit d'edat).

Després de \' exit de
'Las hicicletas son para el
verano', representada a
finals del passat mes de
mary, el llistó esta moJt alt
pero aixo no espanta els
inteb'Tmlts d' aquest grup de
teatre, que ja treballen de
cara a la nova obra.

Las bicicletas son
para el verano
de rermm(l() Ferllúll-Gólllc:

S-c~~
====-------- ---u

CURSETS
A la pmt infelior d'aquesta

pagina podeu trobar tots eJs
cursets que realitzara
l' Associació de la Dona.
Pregem confirmeu la vostra
assistencia al s números de
telefon indicats. Si no la con-
firmeu, elltedrem que llS doneu
de baixa.

Tots els cursets d'aquest
any comenyaran la primera
setmana d' octubre, a excepció

e-..,---------
del de pintura que comencm'a
la primera setmana del mes de
novembre.

Pepita i Ana comenym'an la
demostració del curs a les 16
hores al Casallmmicipal.

El dijous dia 31 d'octubre
no hi haura cap activitat per
ser la vigilia de Tots els Smlts.

Prof: Elena Masip (Te\. 47.07.18)

Prof: Conxín Gaya (Te!. 47.59.82)

Prof: Maria Baldrich (Te!.47.18.01)

Prof: Pilar Miralles (Te!. 47.01.53)

Prof: M. A. Serrano (Tel. 47.13.84)

Prof: Calmen Tell (Te!. 47.10.81)

Prof: Irene Pellicer (Te\. 47.01.53)

Prof: Paquita Arnau (te\. 47.07.18)

L'ASSOCIACIÓ

tes en moneda, aquestes seren
tornades al'entrada del restau
rant quan entregeu el tiquet.

Dijolls, dia 10 d'octubre.
Marxa en bicicleta a Sant
Gregori. La sortida sera a les 4
de la tarda a la Playa Sant
Bmtomeu, si el temps no ho
impedeix.

Dijous, dia 17 d' octubre.
Excursió al' Alt Palancia de
Montanejos, les fonts termals,
Navajas, la gran cascada
Barza!, Sogorb, Cova Santa
amb guia. El dinm' es realitzm'a
a Sogorb. El preu és de 2.300
pessetes per persona. Els
tiquets es vendran el dimarts
dia 8 d' octubre de II a 12 del
matí i de 5 a 6 de la tarda al
Casal Municipal.

Dijous, dia 24 d'octubre.
Cuina. Les nostres cUllleres

Dilluns (15: 15 i 16 h.)

Dimarts (10 i 16 h.)

Dimecres (16 h.)

Divendres (15:30 h.)

Dimarts (15 h.)

Dimarts (15:30 h.)

Dimecres (15:30 h.)

Divendres (10 h,)

Dilluns (16 h.)

Dimarts (16 h.)

Dilluns (10 h.)

Dimarts (19 h.)

CURSETS

Art floral

Arts aplicades

Pintura.

fÓJ ASSOClACIÓ DE LA DONA

Tall i confecció

Macramé

Gallxet

Boixets

Sevillalles

ACTIVITATS
Dijous, dia 3 d'octubre.

Berenar invitació. Al Camping
Edén de Peníscola celebrarem
a les J7 hores I'obertura del
curs 96-97 mub orquestra i
rifes. Podeu agafiolr la invitació
el dia 27 de setembre de 1] a
11 del matí i de 5 a 6 de la
tm'da al Casal Municipal. Com
I'any passat a l'agafar el tiquet
haureu de dipositm' 500 pesse-

Després d'aquestes
vacances, esperem
que la tornada a les

nostres activitats siga rebuda
amb més entusiasme.
Desitgem la vostra presencia i
pmticipació a les activitats del
curs 96-97.

est dio
c~_ .

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

Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló



E
l mussol esta sorprés de la quanti
tat de vegades que els hwnans d'a

. questes contrades, malgrat que
també ho fan a la majoria de 1I0cs, pro
nuncien la frase "vivim a la millor ten-a
del món" per a 1I0ar i vanagl0l1ar-se del
seu espai vital, segmament tanmateix per
a menyspreaT el deis voltants, com una
manera Olés de voler ser millor en alguna
cosa que la resta d'éssers humans d'altres
comarques, nacions i estats, ja que de
món fíns ara tots els éssers vius només
n'hi tenim lm.

El mussol creu que en una cosa si que
tenen celta raó els humans d'ací quau con
sideren que hi viuen a un deIs millors
territoris del món: és en les qüestions
metereologiques ja que aquesta comarca
del Baix Maestrat, i sobretot al tenne de
BenicaTló té Wles condicions clim:'ltiques
immil10rables on no hi fa ni massa calor
ni massa fi'ed, on plou el necessari i
només en circumstancies molt adverses es
pateix una gran manca d'aigua i molt
menys una sequera. prologada, les pedre
gades o ge!ades no són massa extremes,
neva en comptades ocasions,etc.

La millor terra
del món

.t6J EL MUSSOL

El mussol considera que els seus habi
tants són molt afortunats de vime en un
telTit0l1 que a més davant un fenomen de
gota freda, els únics que perjudicats i que
pateixen en la sena economia el mal orat
ge són els lIamadors, ja que tret deIs
danys produits al camp dificilment hi ha
altTes catastrofes com grans riuades, des
bordaments de rius i banancs, inunda
cions de ciutats, anossegaments de perso
nes o vehicles cap a la mar; només a la
cap i a la fi molts litres d'aigua que la
naturalesa fa anibar a la Meditenania
sense massa dificultat.

Per aixo al musso! no Ii ha sobtat
massa que a comenyament de setembre, ja
dins de l'alerta Previmet, s'hi netejara una
mica el Barranquet i per tal de protegir el
camping del costat amb un gran munt de
tena, per evitar segmament un altre pos-

sible Biescas, encal-~ qü'e el perill de tor
mentes fortes i tonencials d'aigua podien
haver-hi passat ja al mes d'agost, tot una
bona previsió de protecció civil.

Ara bé el mussol esta convenyut que
els govemants Immicipals del PP també
són molt afOltunats de viure a la millor
tena del món, ja a més que no han de pre
ocupar-se en excés de millorar els siste
mes de pluvia1s, col.lectors i clavegueres;
ni netejar rius i banancs de brossa i
escombraries; ni voreres de caneteres
plenes d'herbes; etc perque estan segms
que I'aigua mai produira excessius danys
a les infrastructures publiques; estan
també molt tranquils perque la passivitat
deIs habitants d'ací, gracies al seu historic
compOltament cívic, mai els muntaran
llna moguda de protesta per la piscina del
camí Sant Gregori, per l'entollament rei
terat de l'av. Papa Luna, pel vessament del
col· lector d'aigües residuals a la zona del
Monongo, per la manca d'obertura cap a
la mar de carrers com Heman COltés,
Pizano, etc.

Caldra que ref1exionem tots sobre
aquest tema.

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

"--PO=B=L=Ao..-:.C=I:..::Ó=--- -----"C'-'-p --------'TE=L:..:.... . _

Se subscriu a ~ \/ec,.. k E~. per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació LO%), 02.470 pts (26
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1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria O Xec bancari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 núme
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Quan es Fenix ¡'avenir una mica
treuen les adverso Potser con-
re 1í q u i e s JÓ 1. R. RAMÍREZ fíen encara en la

per llvencer el ----- -- reflexió multitu-
feligresos les coses no van bé dmaria del pensionisme insa
a la casa cOlmma. Suposem tisfet o en lilla catarsi col· lec
que d'aixó ja en són ben tiva del proletariat neoliberal
conscients els més abocats a que exonere el partit de fra
la tasca política (branca pro- casos i culpes.
fessional). El pessebre ha Malgrat aixó ]'aparel1
quedat redui"t a una pugna de s'encapana en erigir-se mas
privilegis que provoca culinament com un mesies
immovilitat. Una immovili- exclusi II de les causes
tat que garanteixca les super- immensament traides en nom
vivencies individual s, lJuny del consens i el progrés en
de les aventures crematísti- temps preterits i milIors.
ques del treball opositor. Confien en un oblit general
Més val dedicar-li el temps que els permeta tomar
al repte qllotidia de no enfan- triomfals com la etema alter
gar-se excessivament i nativa a lm caos amUlciat (i
veure-les venir. Qui dia que avui no és tant apocalíp-
passa any empeny. tic com consignaven).

La nomenclahu'a ressusci- Potser, no van elTats en
ta de les seues própies cen- aquesta esperan9a i en som
dres i intenta imposar-se a pocs els que badem massa.

Es facil O t 11 t paladar llSUfrUC
elldevinar us es re a s tuari. l-h h~ qui

q u e Jl5¡; Lo MANlFASSER MAJOR es deleita amb
aquest plat no ------- ------ lm rovell sucós
presenta misteris per a la major mentre d'altres li peguen la
pmt deIs humans que trafef,'1.ten volta fíns deixm'-lo ben tostat.
entre fogons. Tot sembla de seny si després

Cadascú eHaboran't aquest s'aprofíta. Les patates hauran
producte d'acord a les seues de presentar una consistencia
preferencies, i de ben segur natural i no execivament
(com sempre sol passar a la molla, peró tampoc cruixentes.
cuina) si esta fet amb atenció i Els pimentons depenent de la
estima, obtindra bon resultat. classe requereixen lUl procés
Conve que, per a poder men- diferent. Si són carnosos els
jar-nos un bon plat que ens haurem de fregir a foc baix
atipe el cos i 1'anima, ens pro- perque la cocció arribe dintre
veim de bona materia primera, de la cam sense que es creme
és a dir: ous de gallines ali- per fora. La quantitat, com és
mentades amb més gra que de llei la marca l'habilitat indi
pinso, lUles patates noves de vidual o col, lectiva.
mitjana mida i si es vol uns Procmem tenir prop un vi
pimentons rojos i verds per negre de la tena per congratu
mTodonir el conjlUlt. El punt en 1m' els elements disposats a
el que els ous són lIestos taula.
depén, com ja s'ha adveItit, del iBon profit!

J~ NOEMí OMS

¡Quina
feinada!DllIen que una persona

soIs se n'adona d'alIó
que passa al món

quan ji toca patír-ho. Doncs és
cert, ara que m'estic traient el
carnet de conduir me'n dono
compte de com esta el panora
ma, la manca de respecte que
nonnalment tenen els conduc
tors veterans als cotxes que
fan practiques, d'aquelI horro
rós encreuament que hi hajust
a Vinarós, on precisament
podrien fer alguna cosa, posar

alguna mesura
que evités tot el
que ara per ara
esta esdevenint,
ja que és un lloc
on més d'tUl 'se
I'ha pegat' perque altres han
volgut ser més guapos i s'han
saltat, com es díu popular
ment, el senyal a la torera...

1 quan et diuen libé si vols
presentar-te el próxim dimarts
a examen doncs has de portm
una fotocópia del carnet d'i-

dentitat, dues
fotos de carnet,
el certificat
medic..." iVoila!
El cettificat
medic... El pri

mer que penses és: bé anil"é
aquesta vesprada i en un
momentet ho tindre tot i ja no
cal pensar-hi més... Uff] que
optimista era la inocent de mi.
Quan he anat me n'he adonat
que tan soIs treballen dos dies
a la setmana, peró és que apatt

d'a9ó només dues horetes
cada dia... Almenys he estat
afortunada en el fet que he
anat el dja COlTecte...

Continuant amb alIó que
estava dient, a l'mTiba.r allí et
trobes atnb una cua d'espant i
per acabar de rematat'-ho et
tires tota la vesprada allí,
esperant el teu tomo Així que
si tens una miqueta de SOlt
potser tan sols hages de per
dre unes tres hores.

la dic, si tens SOlt...

<.~

V Estimats armcs: només ctidava per dir-vos que el setma.nari ha milIorat molt la seua presentació i a més penso que la
i.ntroducció de la secció del cómic és tot un encert. Gracies per publicar la meua telefonada.

V Volia denunciar la siruació deIs semafors del CatTer Crist del Mat·. Són un perill per als peatons ja que quan es coHoquen
en verd per als peatons que volen creum' el carrer Ctist del Mat· també els cotxes tenen el seu semafor en verd. Tot i que ja
hem avisat a la brigada de manteniment ningú ens fa caso Cal canvim' la seua regulació ja que no és lógica.

El vostre telefon é$ 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).
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Encontres amb
el poeta

'Independence day' es converteix en
el primer gran exit de la temporada

Americans

R. Emmel"ich no pot
evitaJ' cleixm' entreveure
el més pur esperit norda
merica. La simbologia
del 4 de juliol, el poder
militar deis EEUU
(líders de l'oposició
terrestre) i el culte al
reciclatge són alguns
deis missatges moralit
zadors que ens envia.

Corts Valencianas, 15 baJOS
Teléfono y Fax 964/47 t 167 12680 BENICAALÓ (CasteIJón)

Baile
de salón

~
,%'

r-1c-~¡~~-=!
J'n/-;-'" ,,' ~Abierto - ',~ ,,\ =:
"(Y' -

viernes, sábados -1')' '\:.ALA
y visperas de ..;.;. TllOl'OCA<

festivos

una tensió que manté al Ilarg de tota la
projecció. La música, amb ritmes irregu
lars, també a;iuda a crear aquesta atmosfe
ra d'intriga.

Un deIs moments més emocionants de
la pel'licula aniba qUaJl, per fí, ens deixen
veme com són els extratenestres. Tot i que
la idea de la caJ'cac,;a protectora estaja molt
vista, la constitució deIs marcians és, si
més no, repulsiva i temible, aspecte que
contribueix a fer volar la imaginació de
l'espectador.

Tot esta perfectament estudiat per fer
d'lndependence Day l'exit de la tempora
da. Els personatges encaJTegats de salvaJ'
el món són d'alló més peculiars per acon
seguir així representar tots els estaments
de la societat. Els líders de la resistencia
són LUl ecologista (Jeff Goldblum), el

President deis EEUU (Bill
Pullman), un jueu (Judd
Hirsch), una assessora
presidencial (Margaret
Collin) i un piJot de com
bat negre (WilI Smith)
Tota lUla ton'e de Babel.
A la fi els 9.000 mitions de
pressupost i la mort de 740
miJions de persones durant
els primers 90 minuts del
fi 1m han resultat sufícients
per att'eure el públic als
clllemes.

t l ••
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I Angel Gilabert Rodriguez .----:::¿

D ema potser s'hama acabat el món
i no voldras morir verge". Amb
aquesta apocalíptica i interessada

frase un jove adolescent intenta treure-Ji el
maxim rendiment a I'aparició sobtada
d'una serie de naus per tot el planeta. Tot
és qüestió d'improvisar i aprofitar les cir
cUll1stancies.

Independence Day s'ha convertit en
només una setmana a les pantalles de
I'Estat en la pel'Jícula de I'any. L'exit de
públic, tan soIs comparable amb el de
Parc Jurassic, respon a unes directrius de
planificació molt ciares.

Amb LLll argmnent mo1t siJnilar al de La
guerra deIs mons, lndependence Day
aconsegueix juntar a parts iguals l'espec
taculmitat deIs nous efectes especials amb
l'etern interes pels extTaterrestres.

Els apunts cómícs del
sempre divertit WilI Smith i
les di verses histories d' mnor
creuades no desvien, ni per
unmoment, el film deis sens
objectius basics. El guió,
reatitzat pér D. Devlin i R.
Emmerich -tmnbé director
, esta perfectament estudiat
per fer passar Lill parell
d'hores molt intenses. Amb
rapids canvis de pla i trepi
dants moviments de camera,
Emerich aconsegueix crear

La darrera vegada que vaig
veure Estellés em va expres
sal' el seu gran desig de tor
nar una altra vegada a
Benicarló

El seu estat de salut sempre precari Ji
va impedir estar present a Sueca l'any
1982, a l'acte academic mitjanc,;ant el
qua] l'Institut de Batxillerat de aquel!
poble de La Ribera Baixa, on jo treballa
va aleshores, anava a ser batejat amb el
nom del més il·lustre deIs seus ciuta
dans, el seu :muc Joan Fuster", tanma
teix va enviar un poema i jo vaig tenir
l'honor de posar-ti la veu.

L'any 1985 Vicent Andrés Estellés
va venir a Benicarló a donar una xerrada
convidat per l'A.C.Alambor, va ser un
acte multitudinari i inoblidable, on el
poeta ens va parlar del pimentó torrat i
del "Hotel París" en el seu viatge de
noces, i d'Espriu i de Foix i deis afnse
Ilaments a Patema quan era xiquet, i de
I'amor i de la mort, emocionant-se amb
tots nosaltres.

Recordo que vaig coneixer el
poeta Vicent Andrés Estellés
l'any 1979 a Vinaros

Ricardo que vaig coneixer el
poeta Vicent Andl"és Estellés
'any 1979 a Vinaros, on va ser

mantenidor de les Festes de Sant loan,
va ser una conversa breu 011 aprofitarem
per obsequiar-lo amb un exemplar d'a
quella hwnil i ingenua revista literaria
que era "Llombriu", que ell accepta amb
gran afecte i emoció.

La darrera vegada que vaig veme ei
poeta va ser al Centre de Termatisme de
Benicassim poc mesos abans de la seua
mort, on em va expressar el seu gran
desig de tornar una altra vegada a
Benicarló, malauradament ja no va ser
possible, pero la seua poesía romandd
sempre entre nosaltres...
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Álber Una porta al desert

L' aigua fa que realment el
desastre ecologic siga greu

Aquest estiu la nostra preocupació per
I'estat del medi natural, s'havia que
dat lma mica endonníscada, potser,

al trobar a faltar les quotidianes imatges dels
incendis forestal s, que des de fa uns W1YS

l'han anat alimentant.
El descans no li ha durat tot el que desit

java, perque un altre element incontrolat l'ha
perturbat sobtadament. Aquest cop ha estat
l'aigua que dissortadament també. ens té
acostumats a captar la nostra atenció, en aca-
bar-se I'estiu. . .

tral, i vastos tenitoris de l'Ásia occiden
tal, fins als Himalaies.

El seu nom equivalent al castella és
'álamo blanco', mentre que en fi:ances
reb el nom de 'peuplier blanc'.

I Albe.., de ruJlcs n..rodonides o lobulades, blno!)ues pe .. una cara

Fotocopies • Copies de plElnols • Enquadernacions
Copies Color

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

Llibreria • Papereria o Copisteria

Anunciar-te a lM v~ només et costara
400 pessetes, No t'ho penses més,

A forya d'imatges i xifres, ens han fet
veure que els incendis forestals són desastres
ecológics que, a banda de les perdues mate
rials que provoquen, destrueixen el paisatge,
redueixen el número d'especies, i deixen via
lhure a l'erosió.

Peró qui realment fa que el desastre
ecológic siga irreversible es l'aigua, que any
darrera any, va emportant-se la terra cap a la
mar, erosionant i desertitzant tenes i senes
que abans eren productives. Peró per als mit
jans de comunicació, l'aigua domés és notí
cia quan provoca dest.rosses o desgracies
personals. Si no fa res d'ayo, és "bona per al
camp" i perd tot el valor infonnatiu.

------------------------------------,
No resulta massa comprensible que un

país com el nostre, que viu baix l'amenaya
del desert, -la mateixa O.N.U. c1assifica el
seu tenitori com d'ah risc de deseltització
ho estiga ignorant continuament i no afronte
el problema amb la valentia que requereix.

Potser per assumir la gTavetat del proble
ma, hauran de ser substitui'des les patetiques
imatges televisives deIs incendisforestals,
per altres que ens mostren el terreny que
cada temporada mos guanya el desert, lIasti
ma de tot el que és perdra fins que ens deci
dim a actuar.

Arbre .forya alt, d'uns
vmt-I-ClllC metres o
més; capyada ampla i

itTegular; escorya deIs troncs
joves llisa i blanca, prompta
ment amb algunes bandes trans
versals fosques; borrons peluts,
no emganxosos.

Fulles blanques i més o
menys peludes a la cara infe
lior; limbe arrodonit, una mica
ovat, o profundanlent dividit
fent 3 a 5 lóbuls grans; peciol
cilíndrico Sinónims alba, i arbre
blanco

És 1m deIs arbres més abun
dants als boscos de la ribera de
la terra baixa i d'tma part de la
muntanya mitjana.

Freqüentment plantat.
S'estén per gairebé tot el nostre tenitori.
Viu a forya lIocs d'Espanya, i té lma area
total de distribució molt extensa, que
compren una pmt del nord d'África,
l'Europa meridional i una part de la cen-
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El Benicarló segueix líder
en una semana moguda

El Benicarló, encara que va tenir
moltes ocasions, no va poder
amb el seriós Betxí i tots dos

equips van acabar repartint-se els
punts com a bons gennans (1- 1). El
pmtit no va ser deIs millors que s'han
vist al Municipal de Futbol (abans de
la Carxofa) pero la incertesa del mm'
cador va mantenir l'emoció fins al
minut final.

La primera part va ser controlada
pels locals i es va anibar al descans
amb un parcial d'un a zero establert
per Castro. En aquest primer temps ja
es va deixar notm'la presencia del sen
yor arbitre, en Bartolomé Banigós, de
Castelló de la Plana i guardia civil de
trMic per més inri; un home xulo,
menyspreador i anticaser en excés.

La represa va estar marcada per
l' absolut domúlÍ del Benicarló, que va
crear fulS a cinc clares ocasions espa
tanants. Un veí de cadira se'n feia
creus de com Martín, l'habil extrem
vinarossenc, fallésfins a quatre vega
des en l' u contra u davant el pOlter;
penso que si aquest home a més a més
de saber-se desmarcar, de regatejar
com un rosegador quan fuig i posseir
lUla profunditat profunda, materialit
zés totes les conjuntures, no estaria
perdent el temps a la Lliga Regional
Preferent Grup Nord, segur. El Betxí
només va tenir una oporttmitat i la va
aprofitar; el pelut Óscm' -que ja porta
cinc gols- va rematar de cap mnb
netedat. Els de la Plana van demostrar
que són LUl equip potent i a considerar;
sobretot em va agradar l'actuació del
vetera Carrero, omnipresent i cmregat
de paciencia contra els improperis
d'un grup de sublevats que no van
parar de dir-li "gordo, gordo, gordo".
Bé, i l'arbitre va seguir fent el pacai
com una mala cosa, més val deixar-ho
cÓITer.

Bretó no s'ha de preocupar per
aquesta lleugera ensopegada, l'equlp
esta en la mateixa línia que la tempo
rada passada i aquest empat, jugant
com es va jugar, no és més que lma
anecdota.

Amb tot el Benicarló segueix de

colíder, pero ara ja empatat amb més
eqUlps.

SETMANA MOGUDETA
La setmana ha estat 1110gudeta, mnb

notes de premsa i unes "declm'aciolls"
aparegudes a l'exdiari del
Movimiento, "Mediterráneo", que
auguraven un segur desballestmnellt
de la plantilla.

La nota de premsa no cal comentar
la, tan soIs fa referencia a alguns pro
blemes -seriosos- que encara té el club
amb un exdirectiu.

El tema de la "prensa provinciaL"
ja és més graciós. Sembla ser que, a
principis de temporada, .Toan Bretó, va
dir que el Benicarló necessitava tots
els jugadors ca.l1areus de l'mlY passat i
que s'havia de fer un esfor~ economic
perque es quedaren. Aquestes mani
festacions han aparegut publicades
aquesta mateixa setmana. Absurd.

Diumenge vinent el despla~ament

és al poble de les xufles (amb perdó) i
com sempre es jugm'a en hormi mati
nal. Espero que tomen mnb els tres
punts i no se 'Is indigeste l'orxata (ja,
ja, ja).

NOTA RENE
La sehnana passada vaig fer mofa

de la classificació que apareixia a la
premsa de la capital de Caste/fón i
resulta ser que qui estava equivocat
era jo mateix. Des de fa més o menys
tres temporades han canviat el regla
ment i jo encara en tinc un que va edi
tm' el malaguanyat Fernando Escmtín.
Lmnento molt els capdells que s'ha
gen pogut fer i poso, novament, la
meua col·laboració a disposició de la
revista.

N. de R. EIs responsables d'aquest
setmanari estem fmts d'observar com,
setmana si sehnana tmnbé, el senyor
Serrano posa el seu canec a la nosh'a
disposició.

Si no esta content amb el que cobra
tan soIs ho ha de dir. Nosaltres pen
sem que esta intentant col·locar un
ham per aconseguir més diners. Ho
sento pero no picarem. ¡A trebal1ar!

Incivilitat

No es pot dir que la bona educació siga
abundant pels camps de futbol. Les
demosh'acions de poca cOltesia se

succeeixen cada diumenge a cada recinte
espOltiu en que es juga algun tipus de partit.

Sense cap tipus de dubte, l'abitre es con
velteix en centre de la diana deIs professio
nals de la brofegada i pedra filosofal de l'es
pectacle. Aquesta pe~a de la cerimonia ho
suporta tot: insuJts a dojo, pluges d'escopina
des i frus i tot algun cop provinent de qualse
vol covard que s'mnaga dins una massa d'ho
menets anollÍms. Al nostre Cmnp de Futbol
se'n senten de tota classe i durant tot el partit;
des del c1assic "Qué mato eres árbilO qué
mato eres", fins als poc originals que ofenen
la parentela passant pel 1110lt graciós de
"Perro caliente".

La majOlia d'expressions són topiques i es
repeteixen de diumenge a diumenge, pero hi
ha una altra vmietat d'insults "personalitzats"
que estan en funció de ''l'enemic'' ¡que gene
ralment no són gens agradables a l'olda.
M'ofenen aquells que fan burla d'una carac
teristica fisica. Sense anal' més 11lmy, aquest
darrer pmtit, un jugador del Betxí -potser el
nul10r deIs vint-i-dos- va ésser acompanyat
gairebé tor el partit pels brams d'alglms
espectadors que li recordaven contínuament
que aparentava una celta obesitat.

Fa lm parel1 de temporades, a un jugador
del nostre equip que viu a Vinaros, li van
dedicar una pancarta el dia que el Benicarló
va visitar el Servol on el qualificaven de
"renegat benicarlando"; a l'any següent va
tornar a jugm' amb els que l'havien insultat
sense parar durant noranta minuts.

Si un jugador té experiencia es limita a
passar de tot i, de tant en tant, fa un lleu som
liure. En canvi, si l'home no esta prou rodat,
la cosa pot acabar oferint al públic algun pro
ducte camic, sospensant el seu aparel1 repro
ductor o fent combinacions mnb els dits de la
ma dreta, m'a mnb el dit mitja ara aJ11b els
índex i petit simultaniament. Aquesta dan'era
actitud no fa més que confinnar ano de que la
violencia engendra violencia, perque la reac
ció del públic sol ser encara més desmesura
da i abonegada.

Pero la major part de la gent que va al
camp és pacífica i es limita a gaudir de I'es
pectacle, sense posar-se amb ningú, a excep
ció de l'arbitre, arbitres auxiliars i entrenador
de l'equip contrario

_________.--1
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Activitats del Centre Esportiu Mabel

Una de les gimnasles de Malle!

Original partit de
futbol a Benicarló

El proper dimnenge dia
22, organitzat per
l'Organisme Autonom
d'Esports, tindrit Uoc un
partit amistós de futbol
molt original a les pistes
d'atletisme (17 hores).

Un equip estara fonTIat
pels membres de la Policia
Local de Benicarló,
Peníscola Vinaros i
Amposta, mentre que a
l' altTe jugaran membres del
Cos de Bombers i de la
Guardia Civil.

Pedro Juan Curto
guanya un parell
de premis de ca~a

El passat dissabte dia 14,
Pedro Juan Curto va pro
clamar-se guanyador del
Campionat de Caya cele
brat a Mora d'Ebre.

A més, Curto també va
obtenir el primer premi de
la Fira del Cayador a la pro
víncia de TaITagona. Pedro
Juan va actuar en represen
tació de la Societat de Caya
'San Huberto'.

ADRE<;A
El Centre Esportiu Mabel es

troba situat al número 3 del
carrer Vi de Cm'lon, a
Benicarló. El número de tele
fon és el (964) 47.09. J7.
T'esperem.

les classes s'ensenyara i es per
feccionara el sistema correcte
de natació.

Els horaris ja estan fíxats:
de dilluns a divendres de 12h. a
13 h., de 17' 15 h. a 18' 15 b. i
de 18' 15 h. a 19' 15 h. i els dis
sabtes pel mano ¿A que espe
res?

c!assic. L' edat mínima és de 6
anys. Les c1asses les impartira
Laura Meseguer Díaz.

Aquestes son tan sois algu
nes de les dades del seu extens
cwTÍculum: professora titulada
pel Conservatori de Danya de
Valencia, estudis de danya
c1assica amb Víctor Ullate (3
auys) i amb Carmen Roche (2
anys), cw-s d'estiu al Royal
Ballet, audicions a MlIDich,
Düsseldorf i Kaln i alUlllila
invitada a l'opera de Bonn.

PISCINA
Cursets de natació. Dw-ant

J6J CENTRE ESPORTlU MABEL

GIMNÁSTICA RÍTMICA
La bellesa plastica d'aques

ta especialitat esportiva i la
mil10ra que proporciona a les
teues condicions físiques fan
de la Gimnastica Rítmica l'es
port preferit i de moda en
aquests moments.

Arnés, els exits aconseguits
per les nostres gimnastes als
Campionats d'Espanya i als
d'Ew-opa són lIDa prova del
nostre treball professional i
una garantia d'exit per a tu. No
ho dubtes, vine i comprova-ho
tu. L'edat mínima és de 4 anys.

BALLET CLÁSSIC
L'ensenyament de ballet

c!assic és lma de les nostres
novetats d'aquest any.

El Centre Esportiu Mabel, a
partir del mes d'octubre, l'ofe
reix una nova activitat: ballet

El Centre Esportiu Mabel
presenta les seues acti
vitats per al curs 96/97.

Aquestes c!asses van adreya
des als xiquets i xiquetes en
edad escolar.

Xiruca presenta les senes noves sortides

El Centre Excursionista
Xiruca va presentm' les
seues activitats per als

mesos de setembre i d'octubre.
Entre aquestes hi ha sortides

de tot tipus: espeleologia (22 de
setembre), senderisme a les
Gúbies del Regaxol (6 d'octu
bre), practiques d'espeleologia

a Mw-s, Alcala de Xivert (dis
sabte 5 i dimnenge 6 d'octu
bre), participació a les jornades
senderistes de l'Alt Palancia
(dissabte 12 i diumenge 13
d'octubre), escalada a Citlig
(dissabte 19 d'octubre), i espe
leologia (diumenge 27 d'octu
bre).

El Centre Excursionista
Xiruca es reserva el dret d'a
mU'lar o modifícm' qualsevol
activitat i recomana adreyar-se
a les persones encarregades
d'orgarntzar les diferents SOlti

des a realitzar durant els mesos
de setembre i octubre d'aquest
any.

Comunicat del
Club de Natació

El Club Natació de
Benicarló comunica que les
activitats de natació de la
temporada 96/97 s'inicia
ran el dímarts día 1 d'octu
bre (grup deIs menuts a la
piscina de Mabel) i el
dimecres 2 d'octubre (pis
cina de Vinaros). El dia 26
es fara Assemblea General
(21 h. al Casal Municipál).

LA MEJOR PROGRAMACION DE FIES1AS COMARCALES

Jose Maria Añó Baño
Director

Plaza Mercado, 1 - Tel. y Fax: 471432 12580 Benicarló
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Sers deslligats i mostres de poc senderi

Fins que desapareguen tots els símbo~s nazis deIs camps
de futbol no podem anal' d'apolítics. Es necessari dona'ls
una lliyó per aconseguir que e1s cabrons -perdó, pero cito

textualment- deIs feixistes no tinguen ganes de tomar als esta
dis. Ésintolerable que després d'un
partit caminen per la ciutat tan alegres
i contents". Membre deIs' Tramuntana
Reds' a 'Hinchas i Supporters' (núme
ro 4).

"Els 'Fuchu' -ultres del LOb1ronyés
tan soIs us decliqueu a llepar els culs.
Vosaltres sou lms merdes. ¿No temu
pilotes? Nosaltres us vam buscar amb
W1S quants joguets per tal de jugar tots
junts. Vam decidir baixar al camp
sense escorta a veure si us agafavem
pero el vostre autobús estava rodejat
de blau -es refereix a la Policia
Nacional- Vam decidir anal' per aquells
que quedaveu al'entrada i alguns de
vosa1tres vau probar les nostres bote
Jles i els nostres punys americans.
Recordo, amb vergonya, com vau
correr com conills. A la sortida va ser
impossible agafar-vos". Membre de
'Ifernu Corria' a 'Hinchas
Supporters' (número 4).

"No sé per que voleu remodeJar el
vostre futbolí -estadi- amb els vostres
diners. A Valladolid tan soIs aneu qua
tre gats als partits". Un andaJús orgullós a 'Super Hincha'
(número 35).

"Vull donar un toc a la 'Secció Slewart' -ult:res del Xixon-.
Espero que per la vostra salud, el nostTe camarada Rafa ti.nga
les costelles dures com frus ara. En lloc de criticar tant heu de
fer respectar la vostra finna -nom utilitzat per designar el terri-

tori que solen ocupar als estadis els grups u1tres-. Els pseudo
skins de 15 anys de 'Ultra Boys' us roben les pancartes i us \es
cremen. Ja, ja. A la directiva de 'Norte Xixon' tan soIs Ji diré
que molt prompte ens vemem les cares i aleshores no us valdra

l' escusa de considerar-vos espan
yols". Membre dels 'HooLigan.\' de
Osasuna' a 'Hinchas i Supporters'
(número 4).
"És lamentable que els policies ens
robaren el nostre megiúon tan soIs per
i.nsultar l'afició rival". Membre de
'Brigadas Franjirro/as' -del Rayo
Vallecano- a 'Super Hincha' (número
35).
"Odio Núñez quan parla en catala".
Lorenzo Sanz, jugador del Reial
Madrid de basquet i fill del seu presi
dent, a 'Gigantes del Superbásket'
(número 567).
"No traguem els Putes Sur -' Ultra
Sur' del Reial Madrid- ni a cap de les
seues seccions, com ara els UlIs del
Cul-'Ojos del T/gre'-. A més mante
mm unarelació d'odi amb elli-gai-o
'Ligayo' - a causa de les caluroses
benvingudes que ens fan". Membre
de la 'Demencia' -seguidors de
l'Estudiantes de basquet- a la seua
revista.
"Els skinheads van ocupar els estadis

anglesos. Apoteosics anys per als skins que es van veure ata
cats per la violencia policial que els va obligar a abandonar els
estadis". Membre deIs 'Sláns Xixon' a 'Hinchas y Supporters'
(número 4).

És lamentable publicar tot ayO
pero més lamentable és ignorar-ho.

CAFETERIA BAR
Productos extremeños y de la región

ESPECIALIDADES
Tapas - Ape.-itivos - Raciones

Meo u s case ."OS

Buen serv icio y excelentes precios

ALMUERZOS 500 ptas.

MENUS 900 ptas.
Reserve su mesa llamando al

Telefono: 46 09 44, o en

el Doctor Fleming, 46 Benicarló

Ca 50 mts. de lVIercadona)

~
RESTAURANTE

Et~0

MENDEZ NUÑEZ, 85
TELEFONOS 47 00 75·475038

12S80-BENICARlO
(CASrELLON)

A e
Los mejores precios

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

Café, Copa y
Pmo Reig 15,225 ptas

Carajillos, 100 ptas
Bombones, 100 ptas

Cuba libre de,
275 a 300 ptas

Chupitos Whisky,
]00 a 125 ptas

Cerveza 1/2 litro 125 ptas
Lata Coca-Cola 100 ptas

Ven, te gustará

u A R 1 u M
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AGENDA CULTURAL

III EXPOSICIÓ D'ART

Del divendres dia 20 al diumenge
dia 29 de setembre romandn\
oberta I'exposició de pintura,
dibuix, cenlmica i escultura al
local de la Caixa Rural. Rorari:
19-2l hores. Organitza:
Associació d'Arts Phlstiques

XIRUCA

Diumenge dia 22 de setembre
espeleologia (contactar amb
Diego), diumenge 6 d'octubre
senderisme a les Gúbies del
Regaxol (Juando) i el5 i el 6 d'oc
tubre practiques d'espeleologia a
A1cala (José). Organitza: Xiruca.

ASSOCIACIÓ D.E LA DONA

Aquesta associació organitza
diversos actes: el dijous dia 3
d'octubre hi haura un berenar (17
hores al Camping Edén de
Peníscola), el dijous dia 10 una
marxa en bicicleta a Sant Gregori
(16 hores a la Pla9a de Sant
Brniomeu), el dijous dia 17 una
excursió en autobús a I'A It
Palencia i el dijous dia 24 una
demostració de cuina (16 hores al
Casal municipal). A més aquesta
associació presenta els nous cur
sets per aquest any (informar-se al
local del Casal). Organitza:
Associació de la Dona

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 ftna
litzara el 21 d'octubre.
Organitza: Organisme Autonom
de Cultura.

IX PREMlS ALAMBOR

L'Associació Cultural Alambor
convoca els següents premis:
Contes, Assaig Breu i Investigació
Idiomatica. El tennini d'admissió
d'originals finalitzara el 30 se
setembre de 1996. Organitza:
Associació Cultural Alambor.

-
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16 JOAN GREGOIU ALBIOL

GEA: vint-i-cinc anys amunt

No hi érel11 tots ni tots hi havíel11 pertangut, pero sí els
suficients .perque en resultés un encontTe signifícatiu i
entranyable. Alguna cosa més que un exercici de nostal

gia, pero també. Han passat vint-i-cinc anys des de la fermenta
ció del Crup Excursionista Amunt a I'entom del ja quasi mític
Viceot den/e/a. Recordo haver sentit un íntim orgull de privile
giat perque als que assistíem a I'escola pública se'ns dispensava
d'anomenar-lo hermano.

La setmana passada, el dia catorze, ho vam commemorar amb
una jornada P.M. sobre la qual, n'estic sef,'ur, tots havíem pro
jectat les més felices expectatives. 1 no ens va decebre. Va ser
una convocatoria que, parlo per mi, ja fa anys que es tl'Obava
necessaria. Sobretot perque, amb la disgregació que va extingir
el Grup, ningú no va acabar de paiJ--ne el 11nal. 1 a110 ha perdu
rat com una digestió defectuosa que, de tant en tant, feia reglo
tal' un sanglot de fonda recanya. El dia catorze vam voler fer I'e
xorcisme de l'enfít i, segons inclinacions, uns vam combregar
I'almax i altres es van fer passar la cinta.

L'activitat va comenyar a la benemerita sala d'actes de la
Caixa Rural, on els excombatents vam anal' apOltant el més tro
nat material grafic -dir-ne directament fotografíes, excepte un
parell de casos, selia deformar la realitat- d'aquella era encara
lnitologica. Amb tots aquells retrats, disposats sobre els pan
nells, s' hi va reconstruir una cru'illa en els temps, una mirada
sobre el món que molts hi vam aprendre i que ens ha conduit, ara
per exemple, a col, laborar en aquesta revisteta. Parlo per mi, des
d'ad. Duraot el temps que en vaig ser membre --des del setan
ta-set, si no en-o, fins a l'extinció ara deu fer quinze anys- es
va covar en mi la lIavor del que més tard he estat i sóc. De fet,
no tinc a penes memOria de la infantesa abans deis deu o onze
anys, així que, si 1m paradís tinc perdut, no és altre que el d'a
quell període de I'Amunt.

Després deis retrobaments i la presentació del Ilibre de
canyons -per celt, escrupulosament esporgat i amb l'addició de
dntics vocacional s i litúrgics- els assistents vam peregrinar

fíns al velllocal de La Salle. A mi, em venia al cap algun repor
tatge sobre els veterans de guelTa nord-amelicans, reCOITent amb
la mirada molla les dures platges de Nonnandia. O el meu avi,
tan quiet, al centre d'una fotografía presa a Belchite. No puc dir
que tot segueix igual. Per SOIt o no, sóc jo qui em veig identic al
xiquet que tenia por de Iliscar corda avall pel deslllmat deIs her
manos i que delejava compmtiJ- I'hivern al caliu d'aquella llar
circular. Allí van ser les noves fotos i més records compartits.
Aín, I'hivern d'un any perdut. Escuravem a la bassa i a un o altre
se li va esmunyir el plat de Ilanda fíns al fons. Enmig del fred,
Ilavors, Quiteri es va vestir l'acrimonia feliy que el caracteritza
va i s'hi va 1Ianyar mnb calyotets. Va recuperar el plat pero, en
tirar a assecar-se, Pasqual el va tenir pel-plantat (sic) vora la
bassa fins que va atTibar la calor: -No clius que no tensfred?
au, doncs, aguanta! Un exemple.

Rere el precari tancament de les gastades canadienses, l'in
fant va descobJir I'adolescent i l'adolescent les mans i la seua
llengua, les idees i els enemics compartits, els fantasmes de sem
pre, la poesia, la música... A les concentTacions de Gilet, no en
teníem prou d'humiliar els militants de l'OJE vencent-los un any
i un altre en la prava de muntatge de tendes, sinó que, per dins
les nits, infligíem derrotes teITibles als emblemes de 11urs ins
tal·lacions.

Vam sopar al nou Sant Rafael i, a tres quarts de dotze, la
municipalia va voler refrenar el nostTe emfasi canor: un veí, el
de sempre també, s'hi havia queixat. No hi va faltar qui recordés
que amb Franco allo no ens Ilavia succei't mai. Així doncs, amb
la guitatTa esclafada i compungits davant la incomprensió ciuta
dana, vam haver de traslladm- fora murs el foc de cmnpament,
a11a on l'exercici de la nostalgia no pogués destorbar més son
que el de Sant Gregori i on durant segles s'han acollit aquells
que la ciutat exiliava. Fins a tal i quina hora van cÓITer la miste
la i I'absenta i, entre el pedIís i la serena, el rogle de kumbaias
va perdre la veu recordant que els nens es fan grans, pero els
dracs viuen per sempre. Viuen per sempre.

I

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaros
Equipados con [1] I DOLBY ESTEREO DIGITAL

INDEPENDENCE DAY

2a. Semana - Estreno Nacional

HORARIOS

Viernes : 20:00 y 22:30h
Sabado : 20:00h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes : 20:00h y 22:30h

BENICARLÓ

ERASER

Arnold Schwarzenegger

VINAROS

Viernes : 20:00 y 22:30h
Sabado : 19:45h y 22:30h
Domingo: l7:30h, 20:00h y 22:30h
LImes : 19:45h y 22:30h

.l..J• •~ I NIh\\A

ÍNTIMO Y PERSONAL

R. Redford y M. Pfeiffer

C:OLISE'UM

INDEPENDENCE DAY

2a. Semana - Estreno Nacional
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