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U, n any més ens plantem davant del dia de Tots Sants
i la cruYlla ~ue ens porte a, tots a visitar la tomba deis
nostres estlmats no esta arreglada. No val que

l'Ajuntament haja plantat un dispositiu de vigilancia i de
control per tal que no passe res al creuar la Nacional, ni tam
poc que s'hagi preparat una senyalització especial per que els
que s'apropen fins al cementiri en el seu vehicle sapiguen on
aparcar-lo, i per on entrar, i sortir... Bé, continúa sent un
peril1 per a la gent més gran el creuar la calTetera, i sembla
que només ens en recordem quan aniba el moment i el dia
assenyalat.

Una festivitat de Difunts que té com a proleg un pIe de
l'Ajuntament. Esperem que els grups de l' oposició, que ara
pareixen inmersos en una guerra particular a causa d'una
comissió d'investigació que encara no s'ha constitu"it sobre
un tema que sembla sí sembrara la polemica en el nostre
municipio La pista annexa al poliesportiu n'és la causa.
Aquesta pista que tots els que practiquen algún esport ansia
ven per no haver d'entrenar i competir a hores intempestives,
ara és motiu de pollemica perque sembla que ha hagut ilTe
gularitas en la contractació de la seua segona fase. Una
empresa de Calig la va aconseguir, pero, hi ha contracte que
ho demostre? O bé es va fer amb tanta pressa, com diuen, i
se'n van oblidar? Aixó mai ho sabrem, el que sí sabrem és
perque UPV ha deixat la citada comissió, perque Tiller impli
ca a Bueno, ex-regidor d'UPV, i perque Antonio Cuenca lloa
l'actitut del nacionalistes. Apart, inclús ha arribat a convidar
als socialistes a seguir-los. Vaja, vaja. Esperem que la con
troversia siga només dialectica i a nivell político

ampliael seu11ÚmtlD deplanes.

La próxima setmana, 20 planes amb
tata l' actualitat de la teua ciutat

s
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Tots Sants, una festivitat d'hoDlenatge

El cernentiri llueix pIe de flors i de gent
.'.~

¡(1) CRISTINA GARCIA

La eruYlla del el Ulldeeona amb la nacional

L'accés, el gran perill

les famílies pl~jen al cementi
ri per visitar els seus diftmts i
es fonna una aglomeració
molt gratl que les forces de
l'ordre local miren d'organit
zar el maremagnum, tant a
l'entrada pe! can-er Ulldecóna
com per detras, pel «amí
Encobert.

La Policia Local i les forces de la Guardia Civil vetllaran
perque no regne el caos en l'accés al cenientiri. un accés
que l'Ajuntament hamia de pensar en arreglar, sobretot
mirant des del prisma de la gent que habitualment puja al
cementiri, i no del de la gent que només puja una vegada a
I'any. Javier Sospedra, agent de 1'0ficina de la policia,
comenta que "hi hauru una patrulla de la Guardia Civil
a l'encreuament de la N-340 i efectius de la policia local
a I'entrada al cementiri". Tanmateix ha resaltat que
"s'ha habilitat una mena de circiut per als vehicles que
pujen fins al cementiri: l'entrada s'efectuara per carrer
UlIdecona, i la sortida pel camí Encobert, per deo'as.
Per detras es podl'u entrar i eixir, ja que hi ha prou lloc
per on donar la volta".

EIs moments de més tn\nsit salen ser "des de les 10'30
del mati fins a les 13 h., i a la tarde, des de les quatres
fios a les set", aclara Sospedra, que afegeix que "no es pro
dueixen retencions significatives a la N-340 a causa 'de la
gent, només puntualment, ja que la gent no surt a la
carretera, sino que aprofita per visitar els seus difunts".

landa, diu que ellaja va pujar
"el dimarts per no tl'Obar-se
gail'e gent i poder netejar el
ninxol amb més
tl'anquilítaf'. Hi ha, pero, qui
va esperar fins ahí1', i es va
trobar que la gram majOlia de
tombes ja estaven atTeglades.

Durant el dia d'avui, totes

molt bonic". Ella, particular
ment, s'ha gastat unes 4.000
pessetes que, segons les flo
risteries, és "la quantitat
mitjana que es gasta la gent,
Hi ha qui es gasta poc,
sobretot la gent més major, i
hi ha qui es gasta fios a
15.000 pessetes, que sol ser
la gent jove o amb un poder
adquisitiu alt". Gerberes,
clavells, crisantemos, antú
riums, rosses u orquídees. Tot
tipus de flors, fins i tot artifi
cials, per tenir arreglat durant
tot I'any, pero sobretot flors
natmals, que lluixquen ben
boniques durant la diada.

Durant tota la setmana, els
veins del poble, pero sobretot
les velnes pujen i baixen pel
caITÚ del cernentiri. Un conti
nuum de gent. 1és que tothom
té algú a qui recordar en un
dia tan significatiu. 1 tots
volem que estiga bonic i pre
ciós. Isabel, una altra benicar-

AVUi tots celebrem el
Dia de Difunts. Tots
Sants és una festivitat

que honra als nostres ser més
estimats que ja no estan amb
nosaltres.

El cementiri s' omple de
gent... i de flors. Es pot dir
que Tots Sants és el dia que el
cementiri municipal 11 ueix
més preciós -valga la
redundancia- que mai.
Ninxols i tombes estan plens
de flors, pero cadasclUl d'un
tipus diferent. Les 1:1Olisteries
de la nostra ciutat diuen que
per a un sol dia es venen mils
de 1:1ors, cosa que no pasa
altres, pero que aquesta no és
la temporada que més flors es
veneno Matia, per an-eglar el
ninxol de la seua sogra, ha
comprat "una jardinera amb
margarites grogues, capells
de roses roges i gladiolos
blancs, per que m'agrada
aquest joc de colors, i queda

-



Replica socialista

El conseller
d'Obres
Públiques diu que
la carretera a
Peníscola per
l'interior és un fet

El diputat socialista AveHí Roca
va dir, contestant a les declaJllcions
del popular que, taJlmateix, "el
govem de Zaplana no podra
inaugurar cap altra obra a la
nostra comarca durant aquesta
legislatura". Oiga Mulet ha dit,
completant aquestes matllfesta
cions, que "la ConseUelia no té
programada cap a1tra inversió
important per al Maestrat i els
Ports".

El conseUer cI'Obres Públiques,
UrbaJlisme i Transport, Luis
Femando CaJtagena vadir, en una
recent visita per inaugurar la nova
vaJiant de Calig, que "una de les
plioritats que em hem marcat
és la nova ca....etera autonomica
que unirit Benicarló i Peníscola
per I'intelior, que ja és un fet".

Amb lID tractament més com
plexe per les institucions que inter
venen -I'Estat central té rnl paper
impoltant-, la nova cmTetera subs

, tituira la que discon·e paral·leJa a la
costa, que aJa anllstm un volum de

]
trimsit molt eJevat drn·ant els mes
sos d'estiu sobretot.

Per lma altm paJt, el conselJer
Cmtagena va irrfOlmar que "es
dotara d'uo nou diposit per a
Benic.'lrló de 10.000 ml

".

que ara es pot fel' I'calitat".
pel que fa a la dmacla del tre
balls, Flos diu que "es faran
en pel"Íodcs de dos messos, i
cada any fal'em una cam
panya de treball". El més
important per al regidor és
"la idea de comprar els
telTenys de la muntanya
adiacents al poblat, o si acu
dir a l'expropiació, per
crear 'Jn projecte ecologic
amb sendes, en un intent de
cuidar' el nostre patrimoni".

Patrimoni que fa més de
vuit amys que esta abando
nat, pero que ara, segons
Flos, "té una porta obe¡·ta
per a la completa recupera
ció".

Així estava el poblat iberic

h CRISTrNA GARCIA

L
'Ajuntmnent i la regi
doria de Cultma s'han
decidit a arreglar el

poblat iberic del Puig de la
Nau, un eneJan importantant
pel que fa a iaciments
prehistorics a tota Europa. El
proper dilhms dia 5 esta pre
vist que comencen, de nou,
els treball al poblat de la ma
de l'arqueoleg de la
Diputació, Octavio Olivero

Respecte a ar,:ó, Francisco
Flos, regidor de Cultura,
explica que "aquesta decisió
ja fa temps que la tinc al
cap des de que vaig prendre
posesió de la regidoria, i

Els nostres orígens tornen
a la 11 um am 1;> els treballs·. '; :

al poblat iberic de El Puig

Continúen els robatoris
a l'Auditori

L'Ajuntament editara
un cataleg artístic

Descomptes al bus perals
univer'Sitam de laUJI

A:tos MeditelTaneo S.A. ha
unifi.cat criteris illnb les

mpanyies comill"Cals de
la resta de província i fa descomptes
a1s universitaJis de la Universitat
Jamne 1, com ja reia el passat cms.
Un descompte de gairebé 200 pesse
tes fa que els nostres estudiants
puguen anill· i tomar tots els dies. A
més, s'han aJnpliat els horaris.

L'Allditori Municipal conti
núa sent objecte de continus
robatoris, com els de la set

mana passada, en e1s que es van
empOltar rnl apareil de televisió que
fonnava pillt d'una exposició, cau
sant impOltants (!ayns en portes i
a1gunes de les sales.

L'Ajuntament editara lm cata
leg. artístic amb el total de les
obres que actualment estan

en poder del nostre consistorio
Pintures cedides per autors locals,
obres del premis autoctons, escultu
res i edificis amb valor patrimonial
de la nostra cilltat el confonnaran,
com ha dit Francisco Flos, regidor
de Cultura.

S'obrin nous carrers

N ous cmTers s'obriran a
Benicm-Ió: l'Avda lecla,
Valencia i Pérez Pina, la qul

cosa millorara els accessos al

Passeig Maritim.

més radio •
~!1l!:llJI\firnfl (i) Sl

1P@IT~flffirnffili;3

©ITflS,'H:lIDl]@¡;.'l

I Angel Gilabert RodríguezMUNICIPALEMISSORA
CortiS Valenciones. 15 bajos
Teléfono y Fex 964 I 47 11 67 12580 BENICARlÓ ¡CAstellón)
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Primer la desconfian9a de qui sent mol
tes promeses. Després, la realitat. El
nostre Auditori Municipal ja és una

realitat, i molt bona, ja ho sabem, pero qui
més ho sap? Els forasters, o la mateixa gent
del poble que és una mica despistada, pot
passar per l' antic magatzem de telers de
Fontcuberta i pensar: uy! ac;ó pareix que ha
han arreglat, pero, per a que?

Doncs bé, senyors i senyores. AC;.ó és el
t1amant Auditori, on ara es fan cada dia més
activitats, pero que encara no té cap senyalit
zació ni cartell ni res de res... Penso que seria
una bona idea indicar-ho. Simplement un
cartel1et que fiqués: AUDITORI MUNICIPAL.

No és cap solució
J?'¡¡ XtMO BUENO

D esprés de la reunió al c.P.
Francesc Catalan entre represen
tants de l'administració eelucativa

(autonómica i municipal) i membres de la
seua comunitat educativa; i arran de les
infonnacions elonades pel regidor
eI'Educació sobre el futur d'aquesta esco
la, no estaria de menys puntualitzar algu
nes coses.

D'aquesta reunió s'hi poden extraure
dos conclusions: una positiva i una nega
tiva. La primera, després del compromís
del sr Baila de que sí els terrenys eren
ceelits per l' Ajuntament, i aquests ja quasi
els té, faria la fon;a necessaria per a tirar
endavant el projecte i aconseguir el vist-i
plau ele Valencia; és que possiblement
aquesta escola elurant el proper curs puga
ofertar, per fi, tm servei de menjador al
seu aIunmat, així com algun aItre espai
eelucatiu, peró sempre i 'luan la
Generalitat Valenciana ho contemple als
senes pressupostos del 97.

La conclusió negativa és que ara s'hi
intenta convencer als ciutaelans que Wl

eelifici nou per a instal.Iar a la comunitat
educativa del C. P. Catalan ja no és neces
sari, perqué Benicarló compta amb sufi
cients places escolars per a tots els
xiquets-etes d'Infantil i Primaria. Ara bé

abans de res caldria puntualitzar que la
solució donada per la ConseI1eria per a
millorar els serveis del "Catalan" no tenen
res a veure amb la necessitat que té o pot
tenir Benicarló de gaudir en 1m temps
prudencial i lógic d'unes noves
instal.Iacions per aquest centre prop d'on
és ara i amb dues Iínies educatives que
equilibren l'oferta d'un ensenyament
públic i en valencia.

S'ha dit que possiblement se
suprimiran dos línies educati
ves a la nostra ciutat

Peró el perill esta en que, malgrat no
haver finalitzat eJs estudis técnics sobre el
creixement infantil ni tindre en compte
possibles migracions de població, s'hi
diga publicament des d'una administració
publica i pagada per tots que possible
ment se suprimiran dos Iíllies educatives a
la nostra ciutat, i que aquestes serien una,
per passar a ser centre de Secundaria
Publica, del Jaume I, ja que l'aItra si ubi
cmia al c.p Marques, i J'aItra possihJe
ment seria la del Catalan, per la simple
raó qué les instal.Iacions actuals no reu
neixen cap deis mínims LOGSE i més si

s'hi protesta massa (no oblidem tampoc
que hi ha massa núvies que festegen l'edi
fici sense preocupar-los massa el seu estat
de conservació: EPA, Conservatori, UP,
etc) i per tant l'almrmat públic sobrant, i
amb possibilitats pecunianes, hamien d'a
nar a la fon;a a 1m centre concertat perque
allí encara els hi sobren places.

Després d'aquestes opinions cal tornar
a denunciar l'aposta que fa el PP vers a
l'escola concertada, amb l'excusa de
manca pressupostaria, i que vulnera la
voluntat manifestaela fins ara per la comu
nitat educativa de Benicarló, i per aixó
aquesta hauria de seguir apostant per Wla
escola pública de qualitat i a ser possible
en valencia, sense entrar en qüestions
d'interculturalitat i religiositat, i seguir
elemanant a l'Ajuntament que busque els
terrenys per a construir un centre nou de
dos línies que garantitze l'eelucació publi
ca d'ara i d'un futur més o menys imme
diat; i sobretot que la Conselleria
d'Educació comence a redactar el projec
te d'aquest centre, encara que siga a una
decada vista, per tal ser coherent amb el
seu Mapa Escolar i amb part del seu elec
torat que hi porta els seus fills-es per con
vicció a centTes publics de Benicarló.



V Jornades sobre Historia, Art i
Tradicions Populars del Maestrat

Dos ferits en una col.Iisió a la
N-340 davant de la Batra

¡Q REDACCIO

E
l Centre d'Estudis del Maestrat
realitza, durant aquest cap de set
mana, les seues Jornades Sohre

Historia. Art' i Tradicions Populars del
Maestrat, que aquest any aTriben a la seua
cinquena edició. Amb el mar com a prin
cipal referent, les jornades es celebren,
des d'ahir dijous i fins el diumenge a la
tarde, al Saló Gótic del castell del Papa
Luna a Peníscola.

La inauguJació ahir, que va comptar
amnb la presencia del director tenitorial
de Cultura i Educació,Francisco Baila,
va comptar amb la ponencia de Diego
López, sobre El mar Mediterráneo, la
historia y la cultura como recursos turís
ticos básicos de las tierras del
Mestrazgo. Avui, en Caries Rabasa par
lara sobre La inserció del Maestrat en els
traflcs comercials de la Mediterraneia

occidental durantla Baixa Edat Mitjana,
i la ponencia de dema versara sobre les
Bases prehistóricas y greco-romanas de
la religiosidad en el ámbito mediterrá
neo, que fara el catedratic emelit de la
Universitat de Saragosa, Antonio
Belt:ran. Per a la jornada de claussura, el
violinista, compositor i director, Vitorio
CacciatOli, que va participar en el celta
men de Música Clasica i Antiga, parlara
sobre La 1vlediterraneidad en la 1vlúsica
Clásica.

Unes jomades que comptaran amb la
presencia de Vicent Messeguer, cronista
oficial de Benicarló i director del centre,
loan B. Simó, cronista oficial de
Peniscola, Manel Sauz i Arturo Zaragozá,
entre altres, i que es complementaran
amb una visita guiada al castell i un dinar
de gelmanor entre tots els assistents.'

U
l home de 64 anys varesllltar feJÍt en
unaccident de tn'rfic el dimars al mati
davant de la Baua, al colisionar el

tLUisme en el que viatiava, amb mau-icula B
73l9-OC, que va col.lisionar fi-onto-lateral
ment conUll tUl camió de nacionalitat txeca.
El ferit va ser uClSlladat a I'Hospital comarcal
de Vinaros jLUltament amb un alu-e ocupant
del turisme, R,R,B., de GG anys, que també va
resultar feJÍt lIeu.

Noves activitats per a
l'Associació de la Dona

UAssociació de la Dona de Benicarló
ha OIganilzat les seues activitats per al
roper mes de novembre. Una desfila

da de modes el dia 7, lUl viatge de cap de set
mana a Cuenca, tUl berenar al Cortijo per
Santa Catalina i una conferencia són els actes
programats per a aqllest mes que ara entrem.

Alambor ha presentat el nou
número del seu butlletí

Punts de tramit, pero bon context

E
l pIe celebrat ahir, dijous, a
l' Aj untament, presentava uns
punts de tramit, com poden ser la

substitució de la secretaria general, l'a
provació definitiva del projecte de la pis
cina municipal, les bases del XVIll con
curs de targes de Nadal o subvencions a
les entitats socials. Peró, a més, els elos
grups de l'oposició, socialistes i UPV,
han presentat lma moció conjunta per
donar suport al coHectiu d'afectats pel

nou trac;at de la via i la ineficacia deis
canals de elesaif,>i.ie.

Per una altra banda, estava en procés
de constitució la comissió d'investigació
per aclarir les possibles irregulaJitats que
envolten la contractació de la segona fase
de les obres de l' armex al poliesportiu.
Una comissió que neix amb controversia,
degut a l'abandonament de la mateixa
d'UPV i les declaracions del nO 1 del
socialistes, Tiller, i les lloances de
Cuenca a I'abandonament del nacionalis
tes de la comissió.

Lf-\ssociació Cultural 'Alambor' va
presentar el seu butlJetí, que en aques
a ocasió compleix 23 números. El

motiu? La IX edició del Premis Alambor, que
aquest any celebrara el seu sopar anual el pro
per día 9 de novembre al restaurant
MaJyntofl Enu-e plat i plat es dOllaJ-an a
coneixer els guanyadors del tres premis: de
narrativa, d'assaig id'invest:igació idiomatÍca.
Els tickets per al sOpaJ' estan a la venda a la
Llibreria Grevol al preu de 2.500 pessetes.

Els homenatiats aquest any són la Coral
Polifónica Benicarlanela, l'editorial Saó i l'es
criptor aJldorra Antoni Morell
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En un altre ordre de coses, M" Carmen Olmos ha
estat triada presidenta del nou consell local
d'Unió Valenciana, que conformen entre alu"es,

Jose M" Febrer Callis com a vicepresident, Emilio Colón
Carvajal com a secretari i Pasqual Ruiz Marqués com a
U"esorer.

A I'acte de presentació de la nova presidenta local va
asistir el diputat per Castelló de UV i president de la
comisió d' Agricultura de les Corts Valencianes, José
manuel Igual Nebot, avalant personalment la nova Junta.

Unió Valenciana tria els
seus representants locals

Mabel Rodríguez, secretaria I
general de l'Ajuntament, se'n va:
a la Diputació de Ciudad Real

Mabel Rodríguez Alvaro, que fms ara havia estat
la secretaria general de l' Ajuntament de
Benicarló, ha estat nomenada secretaria gene

ral de la Comisió de Serveis de la Diputació de Ciudad
Real.

Gairebé són cinc els anys que aquesta castellana de
naixement ha esta al fiont de les qüestions administrati
ves del consistorio La propera setmana s'incorpora al seu
nou carrec al'Administració de Ciudad Real, segons una
resolució del director general de la Funcio Pública.

No convé oblidar que les
costwns, lIeis, idioma i moneda
castellana ens van ser imposats
pel just dret de conquesta que
deIs espanyols van fer les
armes, com ells encara diuen
en un Decret de Nova Planta
que encara ningú ha derogat.
No hi ha cosa pitjor per a la
dignitat personal i col.lectiva
que sentir-se solidari amb qui
t'imposa les coses. 1 encara no
content amb aixó te'n fas part
d'ells. Trista realitat la d'aques-

Ita tena que paga traidors.

passat i Ji esta passant al valen
cia.

Tots els idiomes tenen
dret a utilitzar-se. El
problema comen9a
quan un idioma inten
ta lmposar-se damunt
d'un altre

eom que hi ha qui pensa
en aquest poble, hi ho
diu publicament, que

aixo del valencia són ganes
d'embolicar la traca, jo també
tinc dret a dir que hi estic en
contra del que aquella persona
diu. Són ganes de cIispar els
nerVlS i resuccitar rancúnies,
per aixo aprofiten els mitjans
de comunicació per fer-se sen
tir.

Totes les ideologies tenen
dret a convmre en una
democracia, sempre que es res
pecten mutuament, com també
tots e1s idiomes tenen dret a
utilitzar-se en qualsevol \loe i
moment. El problema comen9a
quan un idioma intenta impo
sar-se damunt d'un altre. Si l'i
dioma dominant té tots els mit
j~ms polítics per ocupar el lIoc
de I'altre, tota una cultura
dominant per naturalesa ve al
seu darrere. Aixo és el que Ji ha

I 16 J R RAMIREZ I
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_ Idioma

Els afectats pel nou tra~t de la via
es queixen davant l'Ajuntament
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Els vei:ns afectats pel nou
tra9at de la via fenea al
seu pas pel nostre munici

pi, han col.1ocat davant
l'Ajuntament una pancaIta que
diu "vies noves sí, inundacions
no". Amb aquest lema, els afec
tats volen deixaI" palesa la seva

disconformitat amb cóm s'estan
portant a tenne les negociacions
per aliviar el risc d'inwldacions
a la zona, ja que al' eHiminar la
fonna curva de les vies, sí que
done major rapidessa al tram,
pero també provoca
l'acumuHació de l'aigua a les
vores quan es produeixen plujes
intenses, cosa prou habitual en
aquesta zona i en aquests mesos.

estudio

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

Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 47 1432 • 12580 BenicarlóL..-. -.:.~ ___l



Brillant decisió
/ÓJ EL MUSSOL

El mussol, defugint per a no ser
cayat coro a reclam deis "humans"
durant la temporada del parany

anti-ecolósric contra el tort, ha anat a refu
giar-se a la ll1untanya del Puig, aprofi
tant-ho per a observar "in situ" aquest
indret que últimamellt esta donant peu a
moltes informacions i especulacions
sobre el seu futuro

El mussol ha comprovat que malgrat
les reiterades denuncies, propostes, cartes
al director, etc, la situació del Poblat
lberic continúa sent d'tm deplorable d'a
bandonament institucional, per aixó no
sap si creure's o no la infonnació de que
la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de
Benicarló l"ti tenen, segons noticies, la
voluntat política i tecnica de salvar
aquestes restes arqueo!ógiques, deixades
de la ma de Déu des de finals del setanta,
amb la realització de noves excavacions i
actuacions d'una durada de dos mesos.

E] 1l1usso! també ha seguit amb celi

interes la moguda generada per la pro
posta municipal d'expropiar tots els
terrenys vinculats a aquesta muntanya
emblemática de la ciutat, per a fer-hi una
gran zona verda, histórica i arqueológica,
així 'com segurament d'oci, peró que
segons remors que ha escoltat el musso!
esta provocallt la indignació i el malestar
deis seus propietaris per la manera d'ac
tuar de l'equip de govern municipal popu
lar.

El mussol sempre ha tingut
clar que la conservació medi
ambiental i histórica d'aquest
espai només podia passar pel
canvi des de les mans priva
des d'aquests terrenys a les
mans públiques

El mussol sempre ha lingut clal' que la
conservació medi ambiental i histórica

d'aquest espai només podia passar pel
canvi des de les mans privades d'aquests
terrenys a les mans públiques, ja que aixó
era I'lmica manera de garantir a més de la
seua salvaguarda la possible especulació
urbanistica de la muntanya.

Ara bé el musso! el que no hi té massa
cIar és si la manera d'aconseguir aquesta
canvi de propietat és la més correcta, ja
que amb una major voluntat de diáleg per
part deis polítics municipals amb els poes
propietalis d'aquesta rountanya segura
ment s'haguera aconseguit una adquisició
sense traumes ni eonflictes, i sobretot
més rápida, ja que aquesta expropiació
municipal generará probablement un gran
endalTeriment pels possibles recursos via
judicial a aquesta decisió.

El musso! esta convenyut que si I'al
calde i el regidor de Cultura hagueren
negociat més a fons, sempre a partir d'un
projecte municipal cIar i no perque si,
amb els propietaris a hores d'ara la 1l1Wl
tallya del Puig seria d'ús públic.

J,

NOM
Fitxa de subscripció
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La Policia Local deté a sis persones

fé.[) REDAccró

El Planetari, un
éxit entre els

escolars

L
'exPosiciÓ "Cosmicam. El
Planetari", organitzada per
l'Organisme Autónom de

Cu1tLU'a i la Caja de AhOlTOS del
Mediterráneo dins les activitats de
Benialt'96, ha estat tot un éxit enI:re
els escolars que 1'han visitada.

Una exposició que inicialment
estava concebuda per a grans i
menuts, va acabar sent monopolitza
da pels xiquets i xiquetes de tots els
centres escolars de la nostra localitat,
que van poder visitar-la del dilluns al
divendres passat. El regidor de
Cultura de ]'Ajuntament, Francisco
Flos, ha explicat que "el canvi de
dates ha estat per un problema
d'organització de la CAM i que,
tinalment s'ha pogut complir, pero
nOlllés pel' a disfrute del lllés
menuts, que sortien amb els seus
mestres tots contents".

Amb el lema "Tu primer viaje a
las estrellas', pretén ser "una inicia
ció al món de la astronomia per als
escolal's, posant al seu abast instru
ments que habituallllent no poden
trobar en els centres docents". Així
explicava el contingut el regidor.

Practiques conjuntes amb els
bombers

La Policia Local va real itzar el passat
dilluns exercicis de practiques al camí de
Sant Gregori, a1nb els bombers, per recor
dar qué han de fer en cas d'un incendio

~v~kE~

amplia les seues planes.
No et quedes sense la millar

informació sobre el teu poble.

il'.[J REDACCIO

El passat cap de setmana la Policia
Local de Benicarló va efectuar sis
detencions. Segons lUla nota de

premsa remitida per la Jefatura local, el
divendres 25 d'octubre es va detenir a
Vicente A. P. S., veí del poble, per un pres
sumpte delicte de robatOli a l'interior d'un
vehicle, al ser sorprés mentre foryava un
cotxe que estava estacionat a la Playa
Constitució.

Per la mateixa causa van ser detingudes
tres persones d'Oligen magrebí, lID deis
resident a Benicarló, que responen a les
sigles A.A. , B.S., y K.A., que van ser inter
ceptats després que un veí avisara de la
sustTacció dins d'un cotxe a la paltida
Aiguaoliva.

Finalment el diumenge 27 es va proce
dir a la detenció d'una parella de Vinarós,
MaI'co A. c.F. y Margarita O.M., al ser sor
presas per agents de la policia local a l'in
terior d'un vehicle al que, pressumptament
estaven intentant fer un pont per robar-lo.

~Al Camí de la Mar hi ha una exposició de venda de cotxes usats sense pagar impostas. Com es veu que és del partit ....

I V Tates les nits fa la mateixa pudor al nostre poble, a plastic i fem cremat. 1si pel matí te'n vas a un lloc més o menys alt pots
distingir una capa de fumet merdós que envolta el terme. Fins quau?

V Recollons Ponce! l. 1 quin casament! l. Caaanal 9 i tot!! 1 a la Rita li caia la baba!!. Fins i tot lo Papa li va enviar un telegra
ma i Wl quadre amb lo retrato!!. De tot'!. (Quina vergonya amb diners públics el que s'esta feut)

El vostre telefan 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
L -:-- _
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No hi ha bons
escriptors

N
o és cert que al País Valencü\ hi
haja bons escriptors, si heu sen
tit dir el contrari es déu sens

dubte a l'opillió d'algun editorinteres
sato Tota la quantitat de premis que s'a
torguen és inútil, no serveixen per a
descobrir tUl bon escriptor.

Tota la quantitat de premis
que s'atorguen és inútil, no
serveixen per a descobrir un
ban escriptor.

Al País Valencia passen coses com
aquestes: la Universitat, la institució on
per definició regna la ciencia i la raó,
viu en conflicte pennanent amb el
poder polític; una colUlmústa provincial
es creu amb més dret per a opinar sobre
la Bíblia valenciana que els saberuts
teólegs que l'han editada; Canal 9, la
televisió que havia de vertebrar el país
deis valencians i contribuir a la norma
lització lingüística, s'ha cOllveltit en un
vídeo casola,i basa tota la seua progra
mació d'un divendres en t:ransmetre la
boda d'un torero que viu a Jaén, i igno
ra els Premis d'Octubre; un empresari
ric s'encabota en pagar més d'un milió
de pessetes diaries a un futbolista can
sat...

Canal 9, la televisió que
havia de contribuir a la nor
malització lingüística basa
la seua programació d'un
divendres en transmetre la
boda d'un torero que viu a
Jaén, i ignora els Premis
d'Octubre

,-..;

Si amb 'tot aquest disbarat que és la
vida valenciana no surt cap VaUe
lnclán, 6s perque definitivament no
tenim bons escliptors.

Josep Igual a qui fins ara coneixíem
per la seva ja amplia bibliografia
com a poeta i per la seva ja llarga

trajectoria com a articulista en la premsa
comarcal, comen¡¡:a amb EL cor cansa! la
seva carrera com a novel, lista. Aquesta
novel·la ellS narra la vida a través de la
mirada de Tomas LIorían, un escriptor
que és fill de El Poblenou del Delta, que
després d'haver triomfat a Barcelona,
toma al seu poble cansat i vell i va reme
morant diferents etapes de la seva vida
per la que aniran desfilant el franquisme,
la transició i el triomf socialista.

La noveHa és breu, únicament té
setanta-cinc pagines i un deis principals
merits de 1. Igual és aconseguir crear tot
un univers naITatiu a base de les petites
estaIllpes que conformen cada capítol. A
mode d'exemple del que diem citarem la
magnífica arrancada de la novel'la;
Francisco Franco "o el seu doble suplan
tador de pe11 olivacia i bigoti de cendra"
-diu ironicament l'escriptor- acudeix a
inaugmar el poblet, bavia de ser la cosa
més important gue passés mai en aquell
llogaret, "el jom més soro11ós d'aque11es
maresmes", i ens descliu a continuació
amb breus pinzellacles l'agrest paisatge i
la gent que intenomp només per unes
hores la dmesa de la seva vida per aquest

Homenatges
JOSEP IGUAL.
El cor cansat.
Ed.Columna-Tresmall.
Barcelona. 1996

esdeveniment, per tornar al matí següent
a l'esfor¡¡:at treball. Ajuda a crear aquest
urnvers l'ús que el narrador fa de l'adjec
tiu que no escatima en cap moment;
veiem per exemple com descriu amb bre
vetat, pero de manera eficient per a ende
vinaI' la seva tragedia, a Dora, una dona
que havia perdut el seu fill de fOlma vio
lenta: "etemament endolada i tIista, aInb
un gest ranci de mil presagis i malastru
gances emboirant-li el front tancat i el
cor transit."

La novel, la és un gran horne
natge a les terres de l'Ebre, al
seu paisatge i als hornes i les
dones que l'han configurat

El mateix recurs utilitza el novel, lista
per a situar-nos en l'espai i en el temps,
amb una gran economía de mitjans
abrac;a un 11arg període de temps; lIn car
te11 de futbol, una canc;ó que sona a la
radio, una notícia, uu local de
moda...serveixen per a situar el lector en
un moment historic concreto

Pero la novel· la és sobretot un gran
homenatge; en primer 110c a les teITes de
I'Ebre, al seu paisatge i als homes i les
dones que l'han configmat i després a
músics, CarIes Santos, pintors, Salvador
Dalí i sobretot homenatge a tres escrip
tors: Sebastia Juan Arbó -és fácil veme
la seva figma darrera del protagonista
Josep Pla i Joan Fuster, la petjada de tots
tres es fa evident sovint, tant en l'estil
com en la ideologia que Tomas Llorian
transmet. La novel·la en definitiva ens
parla de les vicissituds de l'hame del S.
XX, reflectida en Tomas LIorian, a tra
vés de la mirada lúcida d'aquests escrip
tors homenatjats



Morera de paper
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La paella de la basseta

Unitat de Prevenció del CilIlce,' de Mama de I'Área de Salllt 01. Te!.: (964) 474311

Va ser a principis de segle quan, en
aquest entranyable lloc del nostre
tenne, es celebra lilla desgraciada

paella que dona que parlar a tot el poble. Més
próxima en el temps, la basseta també va ser
escenari d'un altra lifara, que encara que no
entrara mai a fOlmar pmt de la nostra particu
lar historia local, conté certs aspectes que les
relacionen.

La necessitat d'aprofitar un dels poc llocs
d'esbarjo que tenim els caduferos, no és cosa
d'ara i la de fer festa, tampoco Pero les formes
han canviat i la nostalgia i el pes deIs anys,
ens fan vore que en certs aspectes el temps
passat va ser millor, -sobretot si no recordem
les penúries-. Potser per aixo, un grup d'amics
van decidir de pujar a la basseta, i ho feren
igual que, segurament ho feren aquells perso
natges de la célebre paella esmentada, és a dir
en carros, -deIs de llantia de ferro, vela, soto
i poal- i cavalleries.

Aquest, que pareix un fet anecdotic i tTÍ

vial, no ho és si considerem que el fer festa i
tindre celtes aficions, també pot servir per a
recuperar elements del nostre passat que ens
porten a la memoria, 1m altra manera de viure
i de fer les coses, amb tota la seua saviesa
intrínseca, tantes vegades oblidada.

Recuperar allo que fa uns anys era quotidia
i evocar el passat, encara que només siga per
a xalar, ens recorda que aquest no té perque
viure adonnit en museus o traure'l a passejar
en detenninades festes o actes folklorics; sinó
que també es poden conveltir en pmt de la
nostra particular manera d'entendre la vida.
Diuen que el poble que oblida el seu passat,
es troba obligat a repetir-lo.

Potser si escarvarem una mica més en les
nostres anels, segur que trobaríem elements
que no només ens ajudarien a no repetir
errors, sinó que trobaríem uns bons fona
ments que ens podrien pennetre superar
aquestos moments de desencant coi·lectiu i
edificm' més solidmnent el nostre futuro

Méndez Núñez,. 9'1
Te''f= .. ""7' 35 44

BENICARLÓ

LA-NOSTRA TElE

* Florida: Durant els mesos d'a
bril i maigo

* );'ructificació: Des de juliol
fins a setembre.

Móres rogenques.
Cultivada en altres pai"ssos per a 1'ob

tenció de papel~ encara que al nostre ten1
t011 s'utilitze com a arore omamental i
d'ombra

Arbre de branquillons molt
peluts., amb fuIles d'un verd
fose, peludes a ambdues eares
i aspres i desplaents al tacte;
limbe summament variable,
de vegades molt dentat, molt
sovint dividit en tres gran
lobuls

Broussonéticapapyr[!era

~
bre de branquiJlons molt peluts.

Fulles d'un verd fosc, peludes a
nbdues cares i aspres i despla

ents al tacte; limbe summament variable,
de vegades molt dentat, molt sovint dividit
en tres brmn lobuls, adhuc en algún cas pre
sentant tilla meitat gairebé entera i l'altra
profundament retallada.

Acudesca-hi, Ji interessa,
ens interessa a tots.

Dona, sap que el caneer de mama
es pot prevenir?

Si té entre 45 i 65 anys, des de les unitats de
Prevenció de Cancer de Mama de la Cosel1eria de Sanitat
i Consum,la citaran per a realitzar
un senzil1 examen rapid i inofensiu.

Davant qualsevol anomalia acudeisca al seu metge
de capc;aJera sense esperar ser citada.

Perqué la detecció precoc; del cancer de mama augmenta
la possibilitat de curació
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Serveis mínims
El C.D. Benicarló elnpata meritoria-

Rol de pares (i 2)
,6 RODOLFO SERRANO [ FRANCESC DELCASTlLLO
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~ RODOLFO SERRANO 1 FRANCESC DELCASTfLLO

En compliment deis ser
veis mínims decretats
por la patronal de

l' empresa de La Veu de
Benicarló, eIs assalariats (?)
de la present secció, aquesta
setmana, ens limitarem a
donar-li la infonnació impres
cindible sobre la dan'era jor
nada de Higa disputada pel
C.D. Benicarló.

Abans, pero, volem fer-lo
sabedor, senyor lector, de
quins han estat eIs motius que
ens han dut a tan desesperada
situació:

1) Les darreres enquestes
d'audiencla demostren que ja
no ens Hegeixen ni les nos(l'es
respectives dones. Diuen elles
que són depassades per tants
desIligos junts.

Des de La Veu no se'ns
dóna la suficient promoció i
fíns i tot han aplegat a llevar
nos la publicitat de la nostra
pagina.

2) L'empresa ens ha fet
notar -d'Lma forma molt sub
til, aixo sí- que no els agrada
el nostre metode de treball.
Per aquesta raó l' anterior
encanegat de muntatge de la
revista, un tal Gozalbo
Beltran, va enviar a entrevis
tar al futbolista Adell
d' Alcanar a lUla xlca d'una
altra secció. Molt humiliats és
com ens vam sentir, sap?

3) Fa mesos que no
cobrem.

Dit a~o passem detallar-li

les dades de la dalTerajornada
de la Lliga Regional Preferent
Valenciana Grup Nord.

RESULTAT: Vilamarxant
1 - Benicarló 1

GOLS : O - l Maza, de
penal; 1- 1 unjugador de I'al
tre equip en sorprendre León,
i tothom, des de fora de l' a
rea.

ARBITRE: Un tal Rubio
Garcia. Li va treure targeta
f,'Ioga al lateral Ivan.

INCIDENCIES: Primer
partit que els local jugaven al
seu Camp després de complir
1ma severa sanció de cinc par
tits. El Vilamarxant d'en
guany no és el de la tempora
da passada, ni de bon tros. El
Benicarló va ser superior i
hagués pogut guanyar amb
facilitat.

Bretó va repescar Flos,
cedit al Peníscola, i el va fer
jugar un minuts.

CLASSIFICACIÓ DEL
BENICARLÓ: Segon, a dos
punts del líder (Foios) i a dos
més del tercer i del quart
(Alcora i Betxí respectiva
ment).

El Benicarló és l'equip
menys golejat de la categoria.
Té la millor defensa i el
millor portero

PROPER RIVAL:
Benaguasil, dotzé a la c1assi
ficacló, amb tres partits guan
yats, dos empatats i quatre
perduts; tretze gols a favor i
quinze en contra.

Pare entrenador:
Descaradament, orde
na, des de la seua loca

htat, on s'han col·locar els
fl.ltbohstes i que han de fer.
L'equip no sap que el seu
fadrí és el centre i eix verte
brador de tot el joco
S'atreveix amb tots i amb tot.

Pare holingan: La cosa
més redona que ha vist en sa
vida és 1ma capsa de sabates.
No ha anat mai al futbol peró
ara advoca amb virulenta
vehemencia per l'equlp de
son fill. Persegureix el linier
per la banda, l'increpa i I'es
copeix, esmenta la senyora
mare de l'arbitre, ..

Pare invisible: No sap on
mata les hores el seu hereu els
diumenges de vesprada. No Ii
interessa gens el futbol i no ha
gosat preguntar-ti a ningú on
dimonis és el Camp de Futbol
Municipal (abans de la
Carxofa).

Pare manager:
Acompanya o substitl.leix el
fiU a I'hora de fer els (Tactos
económics amb la Junta
Directiva. No vol que el seu
descendent siga enganyat per
una colla d'aprofitats. N'esta
plenament conven~ut que té
a casa un Ronaldinho que
haLUia de jugar en categories
superiors.

Pare mare: Matrimoni
ben avingut . Al principi de
temporada la dona s' avolTeix
sobiranament i calla pero a
mesura que van passant els
pattits, la senyora va empre
nent-se'n i no se n'esta de

mancar a l'arbitre o de posar
se amb els jugadors forasters.

Pare negociant: Una
vegada 1m senyor va fer unes
refonnes a la seua llar. El
constructor n'era membre de
la Junta Directiva i el senyor
Ji va dir que no li pagava, que
ja ti ho descomptarien al seu
fiJl de la nomúla. Auténtico
cazo veridico.

Pare nOl'mal: Sempre ha
estat seguidor del Benlcarló, i
sent una gran satisfacció
interna de veure el seu xic
amb l'equip del seu poble. No
exterioritza disgust si no juga
I'hereu, n'és conscient de les
seues limitacions. Quan s'a
caba la vinculació familiar
amb l'entitat e11 seguin't anant
al futbo1.

Especie en extinció, se'n
coneixen poquets casos.

Pare ntela: Germa, ger
mana, nóvia, ancle o cosí
prim del futbolista. Sol rei
vindicar el seu dret a entrar de
gaITa a l'espectacle i u'acta de
colar-se quan el jugador arri
ba al Camp una hora abans de
l' inici del partit.

Pare pl'eco~: Comen~a a
deixar-se veure quan 1'hereu
encarajuga amb el juvenil; si
aquest triomfa al primer
equip, continua fi'eqüentallt el
Camp Municipal (abans de la
Cmxofa) pero si s'esu'onca la
seua cmTera, perd automatica
met tota l'afici-.

Puc ben assegurar-los que
tots aquests casos no són més
que meres descripcions de
situacions reals, o quasi tots...

ESTELlER IMPORT

•
AUTO ESTELLER

Benicarló
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Vinaros
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Les xiques, Iíders
després de vencer I'EIx

RESULTAT
C.B. Elx 58
CE. Benicarló 70

~ RAQUEL RUZAFA

El de les xiques a Elx va ser un par
tit prou igualat, on es van pitar
moltes personals a favor de les de

casa, per la qual cosa les de Benicarló
van teuir problemes a la banqueta, resul
tant el.1iminades Pepita, Montse i Esther.
Les joves jugadores de I'Elx van realit
zar un joc molt bmt, que va posar dificil
el joc a les nostres jugadores.

Un canvi en el sistema defensiu, va
fer que el Benicarló es fés més forta al
camp, que va ser un deis factors més
importants cara a la victoria.

Una segona part molt relaxada, pero
faltant tres minuts, les jugadores de I'Elx
van fer moltes personals per tal que no
corregués el temps. Les nostres xiques
tiraven de lluny i sobre segLU', mentTe que
les alacantines feien atacs n'lpids i 'mal
concebuts'.

Destacar les cinc cistelles h'iples de la
base Esther Santos, i la bona actuació de
les altres jugadores, que van superar la
tensió del pmtit, fora de casa, a base de
bones jugades i un joc ben,esh·ucturat.

Aquest diumenge, les de Benicarló,
que ja emcapcelen la c1assificació, s'en
fronten a les valencianes de l'Alboraya,
a les 12 del migdia, al pavelló

Els xics continuen
perdent a l'Alcora

RESULTAT
L' Alcora C.B. 72
C. B. Benicarló 47

~ ELOI BAYARRI

Segona derrota consecutiva del
CB. Benicarló, ara davant
I'Alcorael passatdia27. EIs beni

carlandos van tornar a perdre a causa
del seu plUlt fluix en aquest inici de tem
porada: el percentatge de tiro El partit va
comenyar prou bé per als nostres, pero
un canvi de defensa deIs alcorins des
centra als nostres, que van veLU'e com el
marcador se'ls caopgirava en lID tres i
no res. Tot i aixó, a la mitja part, la
diferencia només era de dos punts
amunt per als locals, 25-23.

La segona part va continuar més o
menys igual. La defensa del Benicarló
pareixia que funcionava, pero un parell
d'errors defensius i més d'una precipita
ció penneteren a l' AJcora distanciar-se
al marcador. A més a més, els jugadors
benicarlandos no estigueren massa d'a
cord amb l'actuació arbitral, i aixo els
va costar dos tecniques.

Confianya, rapidessa, i seguretata en
el tir podrien ser les aportacions del
vinarrossenc Camós que esta previst
que debute aquest diumenge a la tarde, a
les 18 h, en pmtit contra La Salle 'B'.

Primera derrota
davant el Pu~ol

RESULTAT
CH. Benicarló 21
C.BM. Pw;:ol 23

.16 CLUB HANBOL BLÓ

La sisena Jornada del campionat
de Higa va portar la primera
derrota per al handbol benicar

lando. El PUyol, un del equips que
ocupe els !locs cuers de la c1assificació
va poder amb els nostres xics.

L'equip de Benicarló va sortir
jugant 1110lt concentrat, i ja en el des
cans portava una avantatge de dos gols
(10- 12), pero va ser a la segona part
quan es va demostrar que en Valencia
no els sente massa bé que lm equiop
castellonenc puga emcapyalm' la c1as
sificació de la categoria i anar per
davant deIs equips valencians.

Davant la passivitat de I'arbitre,
que una vegada acabat l'encontre va
comentar que no havia estat a la altma
del partit, els de PUyol van fer ús de
totes les 'jugades' possibles i es van
fer amb la victoria.

En ti, un partit per a oblidar i que li
hauria de fer reflexionar a més d'Ull
arbitTe de si esta preparat per al 111ón
del handbol federal.

Dissabte passat es va celebrar a la Piscina Bancaixa
de Vinarós, la plimerajornada de la !liga interco
marcal dedicada exclussivament a l'estil crol, on

57 nadadors del Club Natació Benicm'ló van participm·.
La novetat de la jornada va ser que les competicions les

van comenyar els més grans, apart de l'emoció que va
tenir la prova de re!leus. Molts pares per veure les com
peticions, apalt deis afeccionats, que no van deixar d'ani
mar a tots els competidots.

EIs resultats per al CN. Benicarló van ser:

PREPOMESSES. 25 M, LLIURES

Ia Carla Cornelles, i Aitor Constante (4')

PROMESSES JOVENS, 50 M. LLlURES

la Mercé López, i Pablo Moreno (3')

PROMESSES GRANS, lOO M. LLIURES

1a Ruth Queral, i Ruben Castell (8')

JUVENLLS. lOO M. LLlURES

la Idoia Vinaiza i l' Darío Herrera

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Baño
Director

Plaza Mercado, 1 - Tel. y Fax: 471432 12580 Benicarló
____________________----- ---.l
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.fÓ ALEX GOZALBO 1 BELTRAN

El DNI ha morí

-

H a passat. Avui és dia de festa major a tots els locals
feministes del món. Les utopiques dochines han deixat
de ser-ho. Una jugadora de basquet acaba de demanar,

basant-se en Déu sap quantes Beis, el seu dret per jugar en un
equip de la lliga masculina.

El cas, no ho dubteu, guarda moltes 'similituds amb la 'lIei
Bosman'. Un treballador, pel fet de ser emopeu, pot trebalJar a
qualsevoJ estat d'Europa. Aixi doncs, ¿per que un jugador,
independentment del seu sexe, no potjugar en qualsevollJiga?
Tot i l'ombra permanent deIs prejudicis ja no queden treballs
específics per al sexe masculí. AfOttw1adament, pero ¿ha de ser
l'esport un món diferent? Bosman va demostrar que no.

El moment és, agrade o no, perillosament historic. L'opció
elegida marcara el futm de J'esport, obrint o tancant les portes
de la igualtat o, dit d'una altra forma pero de la
mateixa manera, les portes del seny.

El DNI ha mOtt. la no serveix per res. És
inútil. ¿Sexe? Persona hwnana.
¿Nacionalitat?

Ew·opea. Tot aixo esta molt bé pero especulem lID poc amb la
resta de canvis. Edat? L'actua1. Adre<;:a? El món. Nom deIs
pares? Adan i Eva.

Com quedar bé amb tothom no és una de les meues virtuts
vaig a mullar-me, donant el meu punt de vista. No és ni millor
ni pitjor que el vostre. Tan sois és el meu.

Que passara quan lID jugador masculí, acompanyat per tres
prestigiosos advocats i patrocinat per 'News of the world',
reclame el seu dret per jugar a la Higa femenina? Aixo és dife
rent, reclama el nosh'e inconscient. En que quedem? 1vaig més
\lUl1Y. Que passara quan W1 estudiant Iluite pel seu dret d'entrar
als lavabos reservats historicament per a les dones?

La millar
, .

muslca

'Ll! " Vi'C''1í'l!) 1. '111 f)6'" l" :\iJtu.. < L;'~ ln.f~. t < },;¿. '. lf~.

El millar magazine

La millar informació



•

EL CÓMlC DE XAVJER BURRIEL

EL 9i Á Pl; TOT's. S.Al.JTS HOL1.5
BENI(.AA.c..A""oj V\$I TE"; EL
C.El'1 E~T ¡ Ri ...

G(:2.t vAr-J j.i. oc.ic.AM~1JT" LA

¡J-340...

({

AíHILí O. /

~ltJ(,V PER
Ác.(

CONCURSOS DE LA CARXOFA

1 Concurs del cartell anunciador
i del lema de la Campanya
Comercial 96/97 de la Carxofa de
Benicarló i 1 Concurs del cattell
anunciador de la Festa de la
Carxofa 1997.

El termini finalitza el 8 de
novembre (Ajuntament).

ASSOCIACIÓ DE LA DONA

L'Associació de la dona ha pre
parat ja les activitats per al proper
mes de novembre, entre elles una
desfilada de la moda en pell per a
la tardor-hivern 96/97, a carrec de

AGENDA CULTURAL

Berta Ferrer. Pelleteria.
L'Auditori municipal sera l'es

cenari el próxim dia 7 de novem
bre, i 1'hora, les set de la tarde.

CENTRE D'ESTUDJS DEL MAESTRAl'

V Jornades sobre Historia, Art i
Tradicions Populars de Maestrat.
Lloc: Saló Gótic del Castell de
Peníscola

Divendres 1
10 h. La inserció del Maestrat en els

trafics comercials de la Mediterrania
occidental durant la Baixa Edat
lviiljana a canec d'en CarIes Rabasa

Dissabte 2
10 h. Bases prehistoriques i greco

romanes de la religiositat en 1'ambit
mediterrani, pér Antonio Beltrán.

Diumenge3
12.30 h. La mediterra-l1eitat en la

música cfasica, per VittOlio Cacciatori.

JORNADES GASTRONÓMIQUES

'LA CulNA DEL FIDEU'

Durant tota la setmana al Parador
Nacional de Turisme de Benicarló, hi
hama una mostra de la cuina medi
tenáneapel que fa al 'plats que tenen els
fideus com a protagonistes.



16 lOAN GREGORI ALBIOL

I

namés mirar, sense veure,
i caminar sensefi.
Del refrigeri que va seguir, ja no us contaré res.

Haguésseu vingut, com van fer tots els membres d'Espinela.

nobles empreses dins i fora de la ciutat.
No sé com deu anal' ara la cosa, pero el
cmador de l'edició es congratulava que,
entre 1984 i 1990, el premi s'havia conce
dit sense intelTupció a autors que escrivien
en catala i que tan soIs en 1988 s'atorgava
a un escIiptor no nascut a la ciutat. Més
contents, estaven! Després ens van passar
la tanda i, aixo és més gros, la camara

omnipresent de Telecarlón va fixar-se en nosaltres, agressiva.
Atent al'edat i al'escalafó urriversitaIi, no vaig pensar

ni un moment a provocar un conflicte de protocol i vaig cedir
la parauJa a Manolo, academicament, Manuel Garcia Grau. Ja
sabia jo que eH parlmia pels dos i sabria acontentar el grapat
cl'afeccionats que s'hi havien conl:,'regat. Molt bé, i ara em toca
va a mi. Després ho he vist a la televisió. Quina vergonya! És
realment cert que la cámara ens clespulla, almenys davant els
ulIs propis. Provoca angoixa reconeixer la intenció que es
camufla daITere de cada gest, 1'efecte que amb tanta precisió
hem calculat, veme cm als ul1s de tothom aquel! posat de natu
ralitat tmltes vegades assajat en solitari, tot 1m maquillatge de
veu impostada, mirades retirades i paraules de complicitat. ..
que tan soIs (?) 1'ull electronic és capay de denunciar. Ma mare
si que ho ha pogut veure sencer; jo no ho vaig resistir.

r encm'a va anibar a temps d'intervenir Júlia Lavernia i
Grau, que havia estat premiada en 1'edició de 1990 amb
Paratge de saluud. No es va dir, pero, que el mateix any se ti
concedia també un accesit per una altra obra en espanyol. A
eila, no hi va haver camara que la desvestís. Va parlar poc i se
cenyí a la lectura del poema guardonat. Probablement, els
milJors versos que va filtrar aquella tarda el sistema de mega
fonia municipal:

Ni les tendres hranques verdes d'alivera
ni lesfluixesfulles blanques que calen
ni la remar de les barques, al fans, que tamaven
ni el sarall /Ou del capvespre i l 'aigualera...
Res a dir,

Col·lecció Beni-gaz/ó
de Poesia, 1

NI CREIX NI MEIX

No em caldran metafores: hi vaig arribar
puntual coro el mestre del periodisme local.

Tot i que de presentar el volum se'n feien carree el seu
curador, José Carlos Beltrán, i I'esmentat regidor de Cultura,
també ens van demmlar de dir la nostra aJs antologats que, poe
avisats, hi havíem acudit. FféU1Cisco Flos exuitava de tm1 pagat,
diria que estava emocionat i no m'enganyaria. També orgullós?
José Carlos, més mesurat, va repassar la trajectória del Premi
Ciutat de Benicarló des de la primera edició el 1981, sota l'e
gida de Josep M. Febrer, el quaJ ha estat causa plimera de tan

E
ntre nosaltres, el meu benvolgut
cartel' em va regalar, ara deu fer
tres setmanes, amb un polit

saJuda del nostre regidor de Cultma.
No era res d'extraordinmi ni de perso
nal, ja us ho podeu pensm', sinó una
cl'aquelles qumtilles que ja els aniben
a taula amb el text impres i el1s s'han
de limitar t311 sois a deixar caw'e l'es-
tilogritfica dins els marges convinguts. r, val a dir-ho perque és
velitat, nonnalment l'encerten aquesta gent... Allí mateix on
havia obert el sobre, a l'entrada de casa, vaig quedar-me uns
instants iJllinóbil mentre valorava el contingut del papel'. En W1
pulcIÍssim valencia deIs que ja no se senten, el nostre prohom
em COllvocava a la presentació, el divendres 18 d'octubre, del
primer volum de la Col'lecció Beni-gazló de Poesia. 1a la Sala
de Plens de l'Ajuntament!

No cregueu mai que m'hi vaig decidir a l'instant, no.
Aquestes aparicions en públic i acompanyat de segons qui és
cosa que s'ha de meditar amb l'anim sere. És ben cert, pero, en
aquesta ocasió, totes les meues prevencions -més ataviques
que fonamentades, pel que vaig veient- es van fondre davant
la responsabilitat d'haver d'acudir al rec1am de l'autOlitat. l hi
vaig ser, plmtual com... com que? No em caldran metafores,
mireu: hi vaig anibar puntual com el mestre del periodisme
local, amb el qual vaig compmtir el trajecte de l'ascensor con
sistorial fins al segon pis. Aixi, doncs, havia anat al ball i hi
vaig haver de bailar.

HORARIOS

de Jueves 31 a lunes 4 de noviembre

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinares
Equipados con D[] I DOLBY ESTEREO DIGITAL I

BENICARLÓ
1

Jueves : 22:30h
Viemes : 17:30,20:00 y 22:30h
Sabado : 20:00h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Llmes : 20:0011 y 22:3011

Jueves : 22:3011
Viernes : 17:30,20:00 y 22:3011
Sabado : 19:4511 y 22:30h
Domingo: 17:3011, 20:0011 y 22:3011
LtUleS : 19:4511 y 22:3011

JOVENES y BRUJAS

ROOinTunrey, ...

.J••J. .~ I NIh' A

TIN CUP
KevinCa;tret- iRené Rtsso

EL ÚLTIMO HOMBRE

Bluce Willis -ESTRENO-

V· NAROS
------......---~C:OLISEUM

CRASH

J~F.s¡:nb' -ESTRENO-

'------------------------------------------------_.-'
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