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Ja n'hi ha prou de que els nostres polítics municipals
utilitzen la retorica i la dialectica per ensarronar-nos
a tots. El que hauria de fer la corporació local és aga

far com a propia la iniciativa que, per separat, han pre
sentat els socialistes i els nacionalistes benicarlandos i
dotar a la nostra ciutat de una infraestructura empressa
ríal i turística que reavive la maltractada economia local.
Com va dir, referint-se a un altre terna el regidor Josep
Ramon Tiller, "ens estan venent fum i il'lussions, pero
sense aportar cap realitat física". Doncs bé, menys parlar
i Inés fer.

Creíem en els objectius de les noves organitzacions,
que han de sorgir per reactivar la malversada infraestruc
tura mal anomenada 'd'oci' que tenim a Benicarló.
Adonem-nos d'un vegada que tal paraula no existeix ací.
Apart de les benvingudes activitats culturals del progra
Ina Beniart i la vida que comenya a neixer, la gent busca
'la marxa' a pobles veüis per que ací no la troba. Quan
farern país en aquest sentit?
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LA \I~ k E~ a Internet
Des de fa un parell de setmanes, pats trabar també les planes de Lt.

1;4< k g~ a un web d'Internet. Sense publicitat.
L'adreya és aquesta:

http:// mooo . iof. uji .es I jordi I laveu . htm

Lt. 1;4< k g~ es fa partícep de la iniciativa de la Cadena SER
i fa saber que hi ha un compte bancari a la Caixa Rural de
Benicarló a disposició deis que vullgen col·laborar amb la causa del
Zaire i Ruanda poder fer efectiu el seu ingrés. El compte porte
com a nom 'Carites- Ruanda', amb el qual es reconeix el número
bancario
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El P e, un tira-·-arronsa per l'augment
de les taxes impositives municipa s

PSOE i PP subhasten a la baixa el 2'6% i UPV vota en contra

1 feta l'explicació del
motius va comenyar la partida
d'escacs deixant de costat el
billar a tres bandes. Sánchez i
Molina es van enfrascar en un
tira-i-arronsa en el que es van
proferir expressiolls com "en
cap comissió els grups de
I'oposició ha parlat", va dir
Molina -aLlegant el mutisme
de l'oposició-, davm1t lo qual
li va contestar Sánchez que
"vosté m'ha faltat" i
Rodríguez va dir que "jo no
soc gens mut".

Davant les cares que feia el
portaveu popular quan
Sánchez parlava, el socialiste
li va dir explícitmnent "vosté,
senyor Molina, és un horne
de gestos, per aixó el proper
pIe vindré amb les butxa
ques plenes de cacaus".
Sánchez va continuar dient
que Molina "no ens deixa
presentar propostes altema
tives a les seues".

Davant aquesta situació,
Molina va dir que "deSllrés
de que m'haiguen dit cínic i
mono només em resta dir
que accepto la revisió del
2'6'Yo si vostés voten a favor
de la proposta", a lo que
Sánchez, sempre mnb parau
les correctes, ho va acceptar.
Els nacionalistes van votar en
contra de la propsta, al pensar
que, com deia ~odríguez,

"a~ó més que un pIe sembla
un mercat", Escac i mat
socialista i polemica creada.

IKE CRISTINA GARCJA

és que 1m pIe, el que
vam viure el passat
dijous 31 de

novembre, vespre d'imimes,
va ser una pmiida d'escacs a
tres bandesa 1'arribar el dur
tema de la revisió de les orde
nmlces J111micipals i, dins d'a
questes, la revisió de les taxes
municipals: un equip de
govern -popular- que llen<;a
una proposta, una oposició
que primer diu en mateix pero
després es disgrega (PSOE i
UPV).

Tot comenya quml Jesus
Molina, regidor d'Hisenda del
nostre Ajuntament presenta
1m increment en les taxes d'un
3'5%, en una postura moltben
argumentada. José Antonio
Sánchez, regidor del PSPV
PSOE a la Comissió
d'I--lisenda, protesta dient que
"la previsió de la pujada del
IPe per a l'any que vé és del
2'6%. i que acceptar el 3'5%
su posa acceptar un punt
més en cada una de les nos
tres factures municipal". A
més, el punt va ser inelós
aquella mateixa setmana al
pIe i ni el Grup Socialiste
Municipal ni els regidors
d'UPV entenien la
"urgencia", que van qualifi
cal' d"'injustificada". Els
nacionalistes es mostraren
d'acord a que l'augement pro
mogut pels populars era molt
superior a la pressió fiscal
prevista per al 97.

Rodríguez dixit.

Jesus Molina
(PP)

"Aceepto Paugment

del 2'6% si els socia

listes voten a favor de

la proposta".

Ni que es tractés

de la subhasta

del diner público

Fo X. Rodríguez
(UPV)

més que un pie

sembla un mercal.

-,i.¡ UPV vote en contra

perq uc ereu que la

situació és lamenta

ble" .

J. Á. Sánchez
(P8PV-PSOE)
"Vosté, senyor Molina

és un home de gestos, i
per aixó el proper pie

portaré la butxaca

plena de cacaus"

Un pIe, un zooIogic ~

o un circ?
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PSOE i UPV proposen mesures per
reactivar l'activitat económica local

La Penya Setrill reí
homenatge a El

Genovés

La Penya Setrill de
Benicarló,creda per gent inte
ressada en revime [es tradi
cions más ancestrals benicar
landes en particular i valen
cianes en general, retra dema
dissabte a la nit, homenatge al
gran pilotari valencia El
Genovés, que tants exits ha
recollit per tot el l11ón practi
cant aquesta disciplina que
prové deIs temps més antics.

Els funcionaris de
la SS i Correus van
secundar I'aturada

de protesta

Els funcionaris de la
Seguretat Social de Benicarló
van secundar l'aturada pro
posta pels sindicats per al
malí de dimarts per protestar
per la baixada deIs salaris. El
dimecres es van unir els fun
ciollaris de COlTeus. Tot s'ha
de dir: l'atmada no va ser
secundada al lOO%.

Gran exit de les
Jornades bianuals
organitzades pel

CEM

El Centre d'Estudis del
Maestrat va clausurar el cap
de setmana passat les senes
¡ornades bianuals, amb un
exit de participació. La quali
tat i eclecticisme deIs ponents
i conferenciants i el marc
incomparable del Castell de
Peníscola van allimm' a gent
de tota la comarca a partici
par-hi. La seu de les proximes
'ornades encara no se sap,
pero es bm'allen pobles com
Canet Lo Roig, Tirig o
Cervera del Maestre.

ExOOJlades

Execula:les
Sense mrenc;ar

15
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cipal pels socialistes, i els
d'UPV pensen tramitar-ho
també com a tal. Tiller va dir
que li semblaria "perfecte"
que eh dos grups municipals
d'oposició, i si s'escau, 1'e
quip de govem i tot, participa
ren de la mateixa proposta per
"retornar el fluxe economic
a Benicarló".

Ambdos organs comptarien
amb la presencia, tant de
l' Administració Local com
deIs sindicats j organitzacions
empresarials de la localitat, en
un intent de buscar el "con
sens", segons els dos porta
veus polítics mtmicipals.

MUNICIPAL

,. "'mesra

EMISSORA

.CAUG

*Variantes- 830

.VINAROs

* Reforma Cen1redeSalud

.PENlSCOlA

* Passeig MarítimSuc. Prqjede
*Adequació de la maJjaI

.BENICARLO

* Aa:J3SSCY5 a la N-34O
* RemodeIació de la LJaja
* Refort;de l'escoIlera
* EquiJBllOOtCen1reOcu~
*Amarres púb\ics

Situació Inversions Generali1at IX! a 1996

OBRA

Social Municipal com a organ
consultiu de coordinació, pla
njficació i dinamització de
l'activitat economica local
que instauraren les directrius
per la potenciació industTial.

En tm altre ordre de coses,
la dinamització de la nostra
economja local podría com
pOltar que les inversions que
les institucions autonómiques
preveuen per al proper any
superaren a les vistes durant
aguest 1996, algunes de les
quals encara estan sense exe
cutar a la Ilostra comarca.

Aquestes dos propostes ja
han sigut presentades com a
moció per al proper pIe muni-

(?~';1
107~3
RADIO
BENICARLÓ

JÉJJ CRISTINA GARCIA

Sendes rodes de premsa
per parlar del mateix.
Socilistes i nacionalis

tes benicarlandos es van pos
sar d'acord -desmentit per
ambdues parts- per mostrar
als ciutadans les seues solu
cions per reactivar la vida
economica, empressarial I

industrial del nostTe poble.
Esta clar que, al l1arg deis

últims anys, Benicarló ha per
dut algunes de les seues
empreses més represcntatives,
com ara Mobles Palau, Textil
Benicarló, Cidan, Roig Marin,
el que, com va dir .losep
Ramón Tiller, cap del PSPV-

I PSOE municipal, "ha provo
cat la pel'dua progressiva de
!locs de treball". Apmt, patim
LUl problema d'adaptcaió a 10
que s'ha anomenat la 'intema
cionalització de 1'economia'
des de sectors com la pesca,
l' agricultura i el comen;:. 1una
tercera ptmta de la llanya seria
"la falta d'iniciatives locals,
tant públiques com priva
des, en el sector turístic",
aptmtaven els socialistes.

Francesc Xavier
Rodríguez, pOltaveu d'UPV a
l'Ajuntament, va aportar una
fonnula, després proposada
també pels socialistes, per
crear dos organs murucipals
que incentivaren les iniciati
ves economiques i ajudaren a
una prompta recuperació
economica de la ciutat. Una
Agencia de Desenvolupament
Local i tm Conse]] Economic i

•
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Cóm ser periodista i no morir a l'intent

Acumul.lació d'actes per al cap de setmana
J6 CRISTINA GARClA

Aquest és un article d' opinió; més
que de infonnació, encara que,
fent un recOlTegut pels actes d'a

quest cap de setmana els nostres lectors
es veuran beneficiats amb el comneixe
ment del que passan\.

Bé, tot comenya el divendres a la
tarde, amb la roda de premsa de l'alcalde.
Temes a h'actar? Un munt. Temps? El que
es crega necessario Ambient? Agradable,
en el senyor alcalde sempre és agradable
xarrar. Sé, pero la cosa comenya a liar-se

el dissabte. A les 9 delmatí comencen les
Jomades de la Unió de Llauradors. Ves i
busca la documentació per seguir les con
ferencies, que duren fíns a les 20,30 h.'

Si ets clona, com jo, volclras arreglar-te
com Déu mana per anal' al sopar de per la
nit. Pero només podras a I'hora de dinar,
perque a les sis i mitja comenya tot el pro
tocol deis premis Alambor, amb la recep
ció d'autoritats i la roda de premsa a
l' Ajuntament. A les set, la presentació
dels llibres al Marynton. A les nou, el
sopar. 1el descarls... fins que no slUten els
premiats. Ala, entrevista'ls i recull l' opi-

nió deis jurats. Pero es que menh"e, la
Penya Setrill estara retén homentge a El
Genovés. Apatt, els que han de cobrir la
infonnació esportiva: basquet i handbol.
Apart, els joves de les receut creades
Gennanies fan la seua presentació a les 7
de la tarde també a la Caixa Rural. 1
queda el teatre, a]' Auditori, a les 22.30 h.

1 el dilUnenge, fútbol, nou retor i pre
sentació del cartell de falles ...

Una vida d'iufmt, i d'estress continuat.
En nom de tots els periodistes locals: feu
una millor distribució de les activitats,
per favor. Gracies.

EL CÓMIC DE XAVIER BURRIEL
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La Unió de Llauradors convoca una
Jornada Hortícola per dissabte

La carxofa podria
agermanar-nos
am b Castroville

---------------'

.r6J REDACCJO
-----------------

El ConseU Rector del Producte de
QuaJitat 'Cartxofa de 8enicarló'
ha demanat oficialment a la

Regidoria el' Agricu!tma de Benicarló
que comellcen els tramits per l'agenna
llament amb la ciutat nord-americana ele
Castroville, situada a l'estat de
California, a lUlS 150 kilómetres al sur
de San Francisco i prop de la coneguda
Bahia de Monterrey.

Segons informa J.V Ferrer,
CaslToville es dedica al momocultiu de
la cartxofa, sent la principal ciutat pro
veedora d'aquest producte a nivel! esta
tal. Els americans podliell apropar aJs
llauradors benicarlandos tecniques per
evitar la temuda virosis, molt comú acL

La Unió de Llauradors i Ramaders
de Benicarló ha aconseguit deixar sense
efecte Wl escrit de la Confederació
HidrogrMica del Xúquer, que exigia als
propietaris de pous nombrosos tn'units
buraocratics i documents, tals Com
plans, acreditació de propietat, acredita
ció d'explotació, etc... quan aquestos ja
havien estat remitits previament feia
una vuit anys a la Confederació.

El cap de l' Área de Gestió del
Domini Hidraúlic de la Confederació ,
Jaume Aura, va reconeixer aquesta set
mana al representant de la Unió, Joan
Brusca, que aquest escrit és un error de
l' empresa encarregada de revisar els
expedients deIs pous, i que les reclama
cions fetes deixaven de ser factibles.

En aquestos escrits s'indicava que,
degut a que la documentació presentada
pels propietaris era insuficient, havia de

remitir-se, en un pIar;: de 15 dieS'Jna
serie de documents. Si no, s'arxivaria
l' expedient

Contra la Confederació

conservació del medi natural. Les
Jomades comenr;:aram amb I'apeltura
per part d'un representallt del ministeri
d'Agricultura, i de Miquel Vilalta,
secre.tari general de la Unió. A partir de
les 10' 15 del matí, passaran per l'estrat
conferenciants com Carlos Mateo, Jose
Luis Porcuna, José Luis Collado i Joan
Brusca. Tecnics, sanitaris, ingenyers
agrónom i Ilauradors tind:ran la paraula
per debatir el futur del lligam del camp
amb la tecnologia.

¡AUN/tí
de Ilaurallofs i ramadet$

eOAG
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La Unió de Ll.aura.dors i Ramaders
-CGAG de Benicarló ha organit
zat Lma Jomada Hortícola per

tractar un tema molt important de cara
al futur del camp valencia: La moder
nització de les explotacions borricoles
aplicant tecnologies compatibles amb la
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El Parador de Turisme ofereix unes Jornades
Gastronomiques de la cuina del fideu

.16 CRlSTINA GARCIA

fins al proper diwnenge.
Els exce.lents cuiners de l'establiment

ens van preparar un menú basat en aqllest
tipus de pasta, entre els que hi havia
Fideus amb Clolsses en Verd i Potatge de
Fideus Antic ¡ Casola de Fieleus elel
Piüneu Leridi. No va faltar la Fieleüa
Alacantin<t ¡ el Rossejat Catala, que van
fer les delícies de tots els assistents. De
postres, a més del 'Milhojas' ele Nata i
Cabell d'Ángel i la Babaroise (especie de
'mousse' exquisita) ele Mandarines, ·Ia
sorpresa va venir amb W1S pastissets
menuts de crema i nata amb fideus a l'ip
terior, que van ser la sensació del dinaT~

La genl? L'alcalde i corporació muni
cipal, a més de representants de corpora
cions velnes, empressaris hostelers i
empressmis en general, gent de la cultura
i els ineludibles membres d'eixa 'jet-set'
particular que tenim a la nostTa ciutat, i
tot un seguit d'autoritats que, com va dir
el director regional de Paradores "no
m'agradaria dir per por de deixar-me
a algú". Felicitar, des de L.r. Vet<, a
Francisco Pérez Del Castillo, elirector del
Parador, per la iniciativa, que no és la pri
merai per l' excel.lent cuina que ens va
mostrar a tots els presents.
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El Pm-ador Nacional de Turisme de
Benicarló ha mostrat una seJie de
receptes relacionades directmnent

mnb el món del fideu, seguint la trajecto
ria que Pmadores esta desenvolupant a
nivell estatal per potenciar la cuina de
cada zona del país. Destacm' la presencia
del periodista Luis Bettonica, que va
disertm' sobre la historia del fideu i la
seua relació directa amb la Mediternlnia..

Aquesta mostTa ha estat enmarcada
dins deis Jomades Gastronomiques de la
Cuina del Fideu que el Parador realitza
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A bans que una foto-denúncia,
aquesta és una foto-felicitació.
Una felicitació per a l'Associació

AFANIAS de Benicarló, que amb la seua
empenta ha aconseguit que els joves beni
carlandos mal anomenats 'disminuHs'
compten amb un espai propi on desenvolu
par la seua creativitat. Enhorabona i a
veure quan vos donen un local propi per a
vosaltres sois, i no la sala de reunions del
Casal!

La denúncia, per als polítics municipals,
que no van assistir a la inauguració 'oficio
sa'. EIs motius? Sembla que diferents en
cada cas, peró al final, sempre a donar la
culpa a terceres persones. Que en farem!

FOTO CEDIDA PER J V FERRER

Si vols veure la teua Foto-denúncia publicada,envia-la a

&. V... .4 g~ló el Sanl Fmneese, 95 Benicarló

.....



Diputació de Castelló

BASES CONVOCATORIA
SELECCIO DE PROJECTES
PER A LA REALlTZACIO DE
CONVENI SOBRE ACCIONS
CULTURALS DE DIFUSIO I
PROMOCIO DE LA PRovíNCIA
DE CASTELLO I REALlTZACIO
D'ACTIVITATS ARTíSTIQUES I
CULTURALS.

1r. Constitueix I'objecte de la
present convocatoria:

1.1. L'ajuda a entitats de la pro
víncia de Castelló que realitzen
actuacions culturals i artístiques,
dins i fora de I'ambit provincial i
inclús internacional.

1.2. La promoció a través d'a
questes actuacions, principal
ment fora deis límits de la pro
víncia ele Castelló deis anagra
mes de la província de Castelló i
de la propia Diputació.

2n. Podran presentar propos
tes per a la selecció del conveni
entitats legalment constitu"ldes
que reunint els requisits que es
desprenen del punt primer ofer
ten la realització d'accions cultu
rals de difusió i promoció de la
província de Castelló i realització
d'activitats artístiques i culturals.

31'. Haura de presentar-se la
següent documentació:

a) Acreditativa de la constitució
de I'entitat, estatuts, representa
ció de la persona sol'licitant,
fotocopia legalitzada del DNI,
declaració de no estar incursa en
incapacitat o incomptabilitat per
subscriure conveni amb la
Diputació de Castelló.

b) Acreditativa d'estar al
corrent del compliment d'obliga
cions tributaries i de Seguretat
Social.

c) Projecte que haura de conte
nir:

1- Títol.
2- Pla d'accions durant la

vigencia del conveni en territori
nacional i estranger: tipus, con
tingut, número, localització.

3- Mitjans humans, tecnics i
materials.

d) Accions culturals i artísti
ques portades a terme durant el
1995 i 1996, indicant dates i loca
lització la realització de les quals
podra sol'licitar la Diputació acre
ditació a I'efecte.

e) Pla de comunicació: calen
dari d'actuacions i difusió previs
ta en funció de la localització d'a
questes.

f) Projecte de pressupost deta
lIat de totes les actuacions pre
vistes a realitzar durant la vigen
cia del conveni.

4t. El termini de presentació de
sol.!icituds sera de 26 dies natu
rals, comptats a partir del
següent de la publicació de les
presents bases en el BOP si I'úl
tim dia finalitzara en dissabte o
dia inhabil s'entendra prorrogat
al següent dia habi!.

Sé. La valoració deis projectes
presentats s'efectuara després
deis informes tecnics oportuns,
per la comissió informativa de
cultura que proposara I'organ
competent de la Diputació la pro
posta de selecció del conveni.

6é. Els criteris de selecció i
valoració seran els següents

6.1. Accions de promoció i difu
sió realitzades fora d'Espanya:
5,0 punts.

6.2- Projecte: 2,0 punts.
6.3- Accions,de promoció i difu

sió realitzades fora de la provín
cia: 1,5 punts.

6.4- Pla de comunicáció: 1,0
punt.

6.5- Accions de promoció i difu
sió realitzades a la provincia: 0,3
punts

6.6- Projecte de pressupost:·
0,2 punts.

7é. L'entitat que resulte selec
cionada haura de subscriure
conveni amb la Diputacio de
Castello adquirint el compromís
de realitzar el programa de tre
ball durant la vigencia del conve
ni. Haura de difondre al lIarg d'a
questa els anagrames promo
cions de la província i de la
Diputació de Castelló i realitzar
un mínim de 10 actuacions artís
tiques, sense cap carrec a les
localitats que determine aquesta
Diputació.

Sé. La duració del conveni sera
d'un any des de la seua signatu
ra

9é. El pressupost de la convo
catoria ascendeix a la quantitat
de DEU 1V1ILlONS DE PESSE
TES (10.000000.-).

10é. La Diputacio de Castelló
col· laborara a través deis seus
propis serveis en I'edició d'una
publicació sobre les activitats de
I'entitat que resulte seleccionada
per a la signatura del conveni.

11 é. L'abonament de les des
peses s'efectuara en 4 paga
ments trimestrals de DOS
MILlONS CINC-CENTES MIL
PESSETES (2.500.000.-) previa
acreditació de la realització de
les accions i despeses ocasiona
des.

Castelló, 3 d'octubre de
1996.-EI President acctal.,
Francisco fv1artinez Capdevila.
El Secretari gral., Manuel Marin
Herrera.
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El bisbe
consagra~a al

non retór,
mossén Aicart

Jl'¡¡ REDACCIÓ

El nou retor de la
parróquia de Sant
Bertomeu, 1110ssen

Sebastia Aicart, sera consa
grat pel bisbe de la diócesis
de Tortosa, el proper diu
menge 10 a les 6 de la tarde.
Mossen· Aicart ve a
Berticarló en substitució de
mossen Vicent Amela, el
noso·e estimat retor que es
va jubilar fa poco

Prova de l' estima que els
benicarlandos tenen vers
mossen Amela és el poema
que Jaume Rolíndez va fer
en 110m del Equips de
Matrimonis de la Mare de
Déu de Benicarló, amb
motiu de les noces d'Or
Sacerdotals deIs retor 1946
1986, del nostre Consiliari.

Aquest és un extracte
d'aquest poema:

Mossen Amela:
GRACIES. Si,gracies
- per estimar··nos tant
- per I'aigua fresca que ens
dóna sempre del seu canter
- per tot el que ja ha dit
- per tal el que ens ha de dir
encara
- per ser I '¿mima deis nos
tres Equips
- pel seu seny engrescador
- per la seua amistat guar-
nida amb lIesques de l/una
- per ajudar-nos a adobar
les goteres de les nostres
teulades
- pel PA i pel VI que ens afe
reix cada dia
- per la seuajoventut inaca
bable
Que el Crist de la Mar I 'a
comboie sempre. Gracies.

La benvinguda al nou
retor i el més sÍJlcer record
per mossen Amela.

INICIATIVES
La majOlia deIs ciutadans i

de les ciutadanes del País
Valencia no aproven aquest
model de Jlengua imposat i és
per aixó que al Jlarg de l'allY
es realitzen diversos actes per
donar sUPOlt als academics i
als eshldiosos i reconeixer la
unitat de la !lengua catalana.

I

La portada de 'Jovens', la nova revista del Carnet Jove

ANTECEDENTS

També queda molt patent la
influencia del castella, ja que
en molts textos s'utilitzen fra
ses fetes en l1engua castellana.
Aspecte aquest del tot innne
cessan.

A la revista no hi ha ni Wl

paraula accentuada, aspecte
que transfonna la lectura en
tota una aventura.

L a revista 'Jovens' no és més que una altra demostració de l'intent per part del Partit
Popular i d'Unió Valenciana de desprestigiar la lIengua auctóctona del País Valencia per

. fer-Ia mservlble. D'aquesta fonna se soluciona el 'problema' rapidament i s'aniba a una
socletat que tan sois parla en castella.

La majoria deis vaJencialls, peró, no estan d'acord amb aquesta política lingüística. Tan sois
cal recordar que la darrera guia que ya editar l' lnstitut Valencia de la Jovenhlt cstava escrita ínte
gr~nent en Jlengua castellana, circumstancia que va provocar el rebuig de molts valencians que,
mdignats, la van tornar.

VALENCIA
Al llarg de la pubJicació

podem trabar moltes paraules
inventades i un registre de la
Jlenf,'lla molt baix, escrivint les
paraules tal com són pronun
ciades per LID sector de la gent
de la capital valencüma i no
com academicament s'han
d'escriure.

Un petit exemple d'a~ó són
paraules com 'somi' (somni),
'!lamentar' (lamentar),
'espectaculs ' (espectacJes),
'desenrollar' (desenvolupar),
etc.

Aquest intent d'empobrir la
!lengua continua amb la nul·la
diferenciació entre una essa
sorda i una sonora.

La revista editada per I'Institut Valencia de
la Joventut utilitza un valencia no normatiu

J6 REOACC¡Ó

Al l1arg deis darrers dies
els usumis valencians
del Camet Jove han

rebut el ptimer número <runa
nova revista editada per
l'Institut Valencia de la
Joventut.

La revista d'informació
general, que pOlta el nom de
'Jovens', esta esclita tant en
castelhl com en valencia.

Des d'aquest setmanari,
aleltats per diversos lectors,
vam iniciar una analisi del
model de valencia fet servir a
l'hora de redactar els textos.
Els resultats són prOl! lamenta
bles ja que el valenciaamb el
qual han estat escrits els textos
no és nonnatiu.



Ja no hi és!
~ EL MUSSOL

El mussol després de baixar volallt
des de la mUlltanya d'El Puig fins
al centre WNI de Benjcarló, per

raons de forc,;a major ja que allí tampoc
hi poma descansar placidamellt degut al
soroll i al pelill per al seu fisic que Ji
suposava habitar a un !loc utilitzat per
alf:,'uns éssers 'humans' que volen gaudir
del seu temps lliure matant a altres
éssers vius a cop de perdigonades.

El mussol donant voltes pels carrers
del poble,ja que nonnalment per ells no
hj ha cap t.ret d'escopeta, de sobte va
adonar-se'n que l'equip de govem muni
cipal per fi havia tingut en compte algun
deIs suggeriments que des d'aquestes
ratlles setmanals va fent aquest animalet
rapll1yalre.

Aquesta sorpresa sobtada del mussol
ha estat comprovar que per fi el Bar Don
Bocata, ex-xurreria de Manolo, havia

desaparegut de la nit al dia de la plac,;a
del Mercat, així allí on hi havia lm esta
bliment totalment inútil, ara només hi
havi a un espai recuperat per a la resta de
la ciutat.

El mussol creu que I'ajuntament ha
actuat correctament suprimint de la fiso
nomia urbana lm local lleig sobreposant
el benefici estetic al pragmatisme pecu
niari de la concessió de la seua explota
ció, malgrat que I'arrendador quan va
apareixer l'article a la Vell de Benjcarló
demanant el que ara s'ha fet, va posar el
seu crit al cel despotricant contra aquest
animaló per suggerir la possibilitat d'en
derrocar aquest bar, ja que aixó li feia
espantar possible clientela interessada
en SUb[UTendar l'ex-xLUTeria de Manolo.

Com que el mussol va comprovant
que les seues propostes poc a poc, s'hi
tenen en compte, voldria ara suggelir als

responsables polítics municipals altres
possibles actuacions per a mil10rar els
voltants i I'interior d'aquest mercat
públic.

kxí l'ajuntament hauria d'elinunar
les baneres arquitectóniques a totes les
seues portes del mercat dins del projec
te que esta executant actuaImellt, gastar
se els diJlers necessaris per a dotar al
mercat de calefacció i aire acondicionat
digne (encara que aixó supose canviar
totes les fillestTes), i no tinu' dos milions
amb quatres ventiladors quasi inútils;
reordenar l'aparcament deis vehicles per
a evitar situacions com les deIs humans
que no hi poden passar a peu pla per
davant delsserveis públics existents si
hi ha aIgun cotxe amorrat fins la ba.rana
d'aquests serveis; mil10rar la seua dota
ció de mobiliari urM, etc.

COGNOMS

--------------------------------------------------,

Fitxa de subscripció

NOM--------
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ros, semestral) a Associació Cultural la Feram de Benicarló (CI Sallt Francesc, 95 Casal Mlmicipal • 12580 Benicarló)

PüBLAC,..:.IÓ"'-- C"'I:...) _

Domiciliació bancaria

Si natura:

BANCICAIXA

ADR.Ec;!I
---------

NOM 1 COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

d de 199 ----------- 1
.J

Codi de Cornpte Entitat Sucursal Control Compte número
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port de subscripció a~ \/4<- k E~. _

Signatura: d de 1996
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Autoretrllt de Miguel Pitarch

Pardal que vola

Encara que no tinga ganofes per plegar, dissabtes
i diumenges - a la mateixa hora- intento passar per
la zona on es traba el pit-roig i ell m'acompanya en
el meu passeig. Fa unes setmanes, que ni el vec en
el seu taronger, ni acudeix a la nostra cita setmanal.
En un principi no ji vaig donar a aquest fet la més
mínima impOltancia, pensant que els p81'dals no
tenen perque entendre aixó de la lleialtat, i que el
meu mnic simplement anava al seu aire. Jo, per si de
cas, he continuat freqüentant el Uoc on solia trobar
el meu amic, amb l'esperan<;:a de no perdre tan
simpitica amistat. Finalment he acabat per acceptar
l'evidencia de que ja no tornaré a vorer el meu esti
mat pit-raig.

Menu'e el meu cor s'ha enu'istit i no deixa de pre
guntar-se com haura acabat els seus dies.

Mentre JO em dedicava a plegar
garrofes, el pit-roig no deixava de
volar pel meu voltant, emetent el seu
pit-pit característic

Q
lasi tots els dies en sOltir amb el cotxe pel
camí que em porta al poble, veia com des de
la seua atalaia, situada en la punta de la

branc . és alta d'un taronger, un pit-roig saJudava
el nou dia. Els caps de setmana, que faig el mateix
reconegut peró a peu, en passar per davant el taron
gel' on es trobava el pit-roig, aquest em seguia uns
metres fins el ganoferal on mentre jo plegava gano
fes, el pit-roig no deixava de volar pel meu voltant,
amagant-se entre les rmnes deIs arbres vei'ns, i eme
tent el seu pit-pit característico No sé ben bé si en
senyal d'mnistat o per recordar-me de que estava
dins el seu tenitori. Jo, sabedor de que en les nónii
ques tenes on estiueja, és un pardal dócil que menja
de la ma deis xiquets, vaig fer per quanyar-me la
seua confian<;:a i ho vaig aconseguir . D'aquesta
manera, mentl'e jo em dedicava a plegar d'enterra els
negres fruits del galToter, el meu insólit 81nic m'ale
grava la monótona faena, amb els seus inquiets
moviments i els seus CLlltS, peró agradables, cants.

Al mateix
temps que
Sant Isidre,

han abandonat l' es
tudi de Pitarch un
gran nombre de pin
tures: per uns dies
faran cap al Palau de
la Diputació de
Tarragona formant
part d'LUla exposició
antológica en la qua!
vindran retletides les
diferents etapes cre
atives d' aquest mti s
ta benicarlando, des
deis sens inicis a
l' Escola de BeBes
Arts de Valencia fins
a l'actualital.

~~-_~~~~_I

--------

Pitarch restaura la talla de
Sant Isidre i exposa a la
Diputació de Tarragona

a passada setmana va retor
nar a ocupar el seu \loe al
costat del patró deIs Ilaura-

dors Lm altre sant de 1'0fici, Sant
Isidre que durant un temps ha estat
convalescent al taller de restauració
de Miguel Pitarch. A iniciativa deIs
majorals de la cofraria de Sant
Antoni, han retornat els coIors ori
ginals a aquesta deteriorada obra de
l'escultor Folia, 81tista de principis
de segle que deixa una notable
empremta a les nostres tenes i que
dalTer81nent ha estat objecte d'lOl
minuciós estudi per pmt de I'histo
riador Joan Ferreres i Nos dins de la
seua tesi doctoral.

ESTELLER IMPORT AUTO ESTELLER

•Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768
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La Coral Polifónica i la revista Saó, els homenatjats d' enguany

La cultura es cita aquesta nit als Premis Alambor

-

L'Associació Cultural Alambor de
Benicarló celebra aquesta nit el
sopar de Iliurament deIs IX

Premis Alambor i d'Homenatge, els
quals van ser instituits fa nOLL anys amb
la finalitat d'estimular j d'impulsar la
creació literária, l' estudi i la investigaeió
en els diterents camps del saber referits
a les Ilostres comarques.

Enguany, els actes comenyaTaIl a
l'Ajuntament a les 18'30 h. amb una
recepció oficial i les rades de premsa de
rescriptor del mes de la Institució de les
Lletres Catalanes, i deis representants de
les entitats que seran homenatjades en el
transcms del sopar: la Coral Polifonica
Benicarlanda i la revista Saó.

A continuació, els actes se t:rasllada
ran a la sala cafeteria del Restaurant
MlliYllton on, a pllitir de les 19 h., tindrá
lloc la presentació deis números 14-15,
16 i 17 de la revista Passadis ¡deis lIi
bres eroniques perdudes, de Vicent
Sanz, i El cor cansar. de Josep Igual. El
SOplli' comenr¡;lli'a a les 21 h. al mateix
restaurant i, en l'acte d'homenatge a la
revista Saó, es presentará la nova Biblia
Valenciana Interconfessional. Al final,
els assistents seran obsequiats amb un
\libre donat pel Depllitament de Cultma
de la Generalitat de Catalunya i amb

l' Auca de la Historia de la Llengua.
En aquesta edició deis ja t:radicionals

Premis Alambor, cal destacar l' esforr¡;
editorial que ha dut a tenne
]'Associació. Els tres volums de
Passadis que s'han editat per a l'ocasió
contenen els relats i els treballs premiats
en les dalTeres edicions de la convocato
ria i posen a l'abast deis lectors una ínte
ressant panorámica de la narrativa breu
més actual i el resultat d'investigacions
academiques en el camps de la dialecto
logia i de la sociolingüistica.

Els Premis Alambor i
d'Homenatge van ser insti
turts fa nou anys amb la fina
litat d'estimular i d'impulsar
la creació literaria, l'estudi i
la investigació en els dife
rents camps del saber referits
a les nostres comarques.

El reconeixement a una entitat que ha
destacat especialment en la restauració i
la divulgació del nostre patrimoni cultu
ral distingeix enguany la Polifonica
Benicarlllilda. La Coral va ser creada

l'any 1951 i avui dia está considerada
una de les agrupacions capdavanteres
del ClliIt al País Valenciá. Ha actuat dins
i fora de les nostres fronteres i llinb for
macions orquestal s de reconegut presti
gi. Actualment, la dúigeix el mestre
Josep Vicent Aman Tomás.

En aquesta edició deIs ja tra
dicionals Premis Alambor,
cal destacar l' esfory editorial
que 'ha dut a terme
l'A:ssociació.

La revista Saó va ser creada el 1976 i
des d'aque]] moment ostenta el degllilat
entre les revistes d~il1fonnació religiosa i
nacionalista. Dmant anys ha estat punt
de referencia del cristianisme viseut amb
l'esperit del Vaticá 1I i plataforma privi
legiada on han col'laborat inte¡'¡echlals
tan sol ids com Joan fuster, Vicent
Ventura, Vicent E. Tarancon, Ramon
Lapiedra o Teodor Úbeda. En l'avinen
tesa de les seues dues decades d'existfm
cia, Saó ha promogut larealització d'uJ;1a
llilliga aspiració deIs cristians valen
cians: l'edició de la Biblia Valencillila
Interconfessional, paral'lela als esforr¡;os
que han desembocat en les versions des
tinades a Catalunya i a les mes Balears.

Antoni MoreH, l' escriptor convidat i
seleccionat aquest mes per la lnstitució
de les Lleu-es Catalanes, va nilÍxer a
Blli"celona ]' lliIY 1941 pero des de fa
anys és ciutada del PJincipat d'Andona.
A més de quatre novel· les, ha publicat
treballs de sociologia, geografia, historia
i ciencies juddiques. Col·labora habi
hlalment en premsa andonana i eSU"llil
gera i és el primer president de
l'Associació d'Escriptors del Principat
d' Andorra.



Torne el teatre de la ma
de Nas Teatre, amb el

'Conte content curtet i breu'

Afanias
J6¡ 1. R. RAMíREZ

Un fet insólit ha oconegut aquesta setmana
a Benicm-ló: el batlle de la ciutat no va
anal' a un acte social. Aquesta excepció ha

conrnogut a la població ja que fins ara no es coneix
cap situació semblant protagonitzada pel sr. Jaime
Mundo. Després vmn saber que no hi havia sopar.

Els discapacitats tonmen a ser novament prota
gonistes d'tm deIs vicis d'aquesta societat de finals
de mileni, una societat que sol amagar el cap sota
l'ala quau vol ignorm- realitats contundellts per a les
quals es incapay de trobm- solucions. Un desequili
bri brutal en el que el desel1volupament económic
i social, la qualitat de vida en altres paraules,
només arriba als que tenen mitjans j facilitat per
superar baneres de qualsevol tipus (arquitectóni
ques, morals, emocionals, psíquiques, fisiques, etc.

Tots els polítics han donat les seues
explicacions i han demanat excuses.

La resta de polítics també van ignorar I'acte
d'Afanias. Tots, encm-a així, han donat explicacions
¡han demanat excuses. El sr. Paco Pac (PP), res
ponsable directe de \'area de Benestm' Social, va
intentar tirar pilotes fora com sol fer sempre, de la
mateixa manera que el regidor del PSOE, el sr.
Sanchez, va argumentar excuses de 'mal pagador'
(com se sol dir en aquestos casos). Ningú queda
perdonat, ni tant sois la UPV, que han estat els
ÚIlics que han reconegut públicament la seua erra
da i han demmlat disculpes.

"c.". dl"H'1 (""'d !."",. I
,,-IIMil NU""_ ; •

Cartell anunciador de la mos
tra teatral local

J6¡ REDACCIO
~-----------

D esprés d'una setmana de
rel ax cultural, toma el
cicle Beniart'96 per

deleitar-nos amb una curiosa
obra de teatre de la ma de la
companyia Nas Teatre. Dissabte
a les 22.30 hores, l' Auditori
Municipal vuera com estos
actors ens conten un 'Conte con
tent cllItet i breu', bassat en tex
tes de Josep Vicent Marqués.

Aquesta actuació, enmarcada
dins la Mostra de Teatre Jove
1996, esta co-patrocinada per
l'Ajuntament de Benicarló i
l' Lnstitut Valencia de la Joventut,
en lUl intent per apropar la cul
tura a trots els indTets de la
Comunitat Valenciana.

Francisco Flos, regidor de
Cultura de l'Ajulltament de
Benicarló esta realitzant Ul1

esfory per portar fins a la nostra
ciutat una oferta cultural com
pleta i acorde amb tots els gustos
i edats.

i7som una colla ~e jóvens benicm'larldos i hem tr~cat ,per protestar sob~e la ~alta ~e diversió que patim al nostre propi poble.
I Encm'a que temm cotxe, ens neguem a anal' a Vmaros. Quan se soluclOnara mxo?

V Amb tantes associacions com hi ha a Benicarló, per que no s'orgallitzen més activitats?

t/ Crec que sella una bona idea ficar a la contrapOltada una explicació breu del significat de la paraula 'feram'.

V Teniu espatllat el contestador o és que no voleu que us molesten? Subsmleu els problemes tecnics, per favor. Gricies.

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).



Quants llibres?
JLo GERMANIA DE lOVES 'EL PUlG'

Entenem que el nostre compronús
amb la ciuta: en termes d'activitat
quotldJana, es fer de la Gennama

lUl elem~nt que dinamitze la nostra
societat i que potencie una societat civil
rica en iniciatives i idees.

Considerem que és convenient la cre
ació d'una plataforma jove de debat
sobre els problemes que tenen 1I0c al
nostre poble i al nostre país, creant així
un fonun en el qual trobem fonamental
la palticipacío.

La col·laboració deis joves
ha de conscienciar eis poders
intitucionals de les seues res
ponsabilitats amb lajoventut

L'associacionisme ha de ser el nervi
de tota societa.t i garantia de la vitalitat
municipal. El nostre objectiu no ha de
ser intentar esganapar una mica del
pressupost municipal, cal exigir regido
ríes de Joventut i el seu futur desenvolu
pament, així com al creació d'un Consel1
de Joventut on la pressió i la col·labora
ció deis joves ha de conscienciar els
poders intitucionals de les seues respon
sabilitats amb la joventut.

La "deixadesa" institucional cap als
joves ha obligat a un l:,'TUp de persones a
intental' canviar la indiferencia de les
autoritats politiques per la joventut i fer
extensiu el nostre missatge reivindicatiu
a la societat benicarlanda en general.

Des del nostre posicionamentjuvenil,
progressista, democn'ttic i valencia
defensarem els drets i interessos deIs
joves, Com a nacionalistes defensal'em i
millorarem la 110stra tena i el nostre
poble, incidirem en la importancia de la
nostra cultura, llengua, festes i tradi
cions, protegint les nostres arrels cultu
rals i histoliques tot defensant la identi
tat nacional dels valencians.

Farem debats, conferencies i jornades
festives i cultmals de contacte entre els
joves per rcvitalitzar aquest poble tan
avonit i que no és el que nosaitres
volem.

Recapitulant només queda dir que
volem fer-nos partÍCeps i portaveus de
totes aquel1es iniciatives que els joves
del poble consideren important i priori
talis,

Es fa urgent, doncs, una política que
responga a les grans necessitats d'accés
a la cultura, a la reivindicació i a la par
ticipació de la gent jove en el teixit ciu
tada de forma efectiva, organitzada i
associativa. Perque tenim moites coses a
fer i molt de que parlar,

E
m preguntaven I'altre dia unes
alunmes quants llibre~ tenia en la
meua blbhoteca, els Valg dlr la xIfra

aproximada i vaig expressar-Ios la meu
preocupació de que pot ser no tindria
temps de lIegir-los tots en aquesta vida, va
ser així que vam iniciar una conversa sobre
quants lIibres podia lIegir una persona en
tota la seua existencia.

Els vaig dir que un bon lector, que Ilegís
una mitjana de dos lIibres per setmana, al
cap de l'any només n'hamia Ilegit cent. Va
ser aleshores que una de les almnnes em va
mirar amb ulls de commiseració i va dir:
"jo si en lIegesc cenl en tola la vidaja¡aré
prou", i va fugir d'estudi -mai millor dit-,
les altres dues van teIur curiositat per
coneixer la xifra que causava un cert
neguit al seu professor de literatura, així
que van agafar la calculadora i van fer
números, lUla persona que lIegís entre els
quinze i setanta-sis anyS cent lIibres cada
any, en podria llegir un maxim de sis mil
cent.

Us hen fixat qlLÍn desastre més gran') 
els vaig dir-. El maxinl que podem lIegir
en aquesta vida és practicament el que es
publica en un any en la nostra l1engua,
pero per a llegir el que es publica durant llll

any en castella necessitariem quasi nou
vides, i en frances? i en angles?
i, .. Aleshores van deixar la calculadora
damunt la taula i també em van mirar amb
ulls de cornmiseració,

• •,

12580 BENICARlÓ ICastellónJ

•

Cort& Valenci<lnes. 15 bajos
Tel~fono y Fax 964/47 11 67

• Angel Gílabell Rodríguez

~num:nflrnfi(!)~

I~@IT¡;stlffi.rnID~

@11!1G3l1mll@(.,9

Porque los caminos del hombre están
delante ele los ojos de Dios. Y El consielera todas
sus senclas.(Proverbios 5-2/)

La Biblia es una lámpara potentísima que
alumbra al corazón elel hombre. ESCl"iban a
mensajes de Dios en Cristo.

Compañia del puerto 5-1 oc.
12580 Benicarló

Ullitat de Prevenció del CilIlcer de Mama de I'Área de Salut 01. TeI.: (964) 474311

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

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

Si té entre 45 i 65 anys, des de les unitats de
Prevenció de Cáncer de Mama de la ConselJeria de
Sanitat i Consum, la citaran per a realitzar
un senzill examen rápid i inofensiu

Davant qualsevol anomalia acudeisca al seu metge
de cap¡;;alera sense esperar ser citada.

Perqué la detecció preco¡;; del cancel' de mama augmenta
la possibilitat de curació.
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El Benicarló suma tres punts més
en vencer per 1 a Oal Benaguasil

-

M entre els autentics
aficionats al futbol
del nostre poble

omplien un autocar per tal de
gaudir en directe deljoc del'e
quip del Cap i Casal, els aficio
nats de segona ens disposavem
a marxar cap al Municipal per
patir, una setmana més, amb
l'equip deIs pobres.

Mentre els expedicionaris
s'ho passaven d'allo més bé
amb la "magia brasileña" (Insa
dixit) del crac Romirio da
Sousa Fmia, els renegats assis
tíem al partit del Benicarló i
admiravem la serena bellesa de
la massatgista del Benaguasil.

Mentre els qui només reco
neixen com a propi el Camp de
l' Avinguda de Suecia i les ofi
cines del CmTer Arts Grafiques
veien cóm sortien de la seua
butxaca mil duros per a l'enti
tat del senyor Roig i la cartera
de Romano, nosaltres compra
vem un parell de botlletes per a
la rifa del pernil i passavem
amb lma bossa de cacaus amb
sal.

Mentre els benicarlandos de
pro veien com un modest equip
sense aspiracions els feia qua·
tre salutacions, els qui no
fallem mai gaudíem d' una
nova victoIia pírrica del
Benicarló (1 - O).

Mentre els "chés" s'enlluer
naven amb els potents focus de
Mestalla, nosaltres teníem
serioses dificultats per a seguir
lesincidéncies del pmtit una
vegada es va fer fosco

Mentre ells no velen a la
llotja presidencial més que a
directius de l'equip de la seua
vida, nosaltres tornávem a dis
tingir, una setmana més i al
mateix 110c, a qui entra de
gona tots els diumenges, a

Palmlques i al senyor presi
dent.

El cas és que més de cin
quanta benicarlandos, alguns
antics socis de I'equip del seu
poble, van fer més de tres-cents
quilomet:res per agafm' un gran
disgust i veure perdre el
Valencia. Si s'haguessen que
dat ací, ara tindlien més diners,
més salut, més moral i estarien
contents de veure t:riomfar 1'e
quip que pOlta el nom de la
ciutat on viuen.

Del partit contra el
Benaguasil se'n pot dir poca
cosa; e1s forasters van posar
!'autocar i el xofer al mig del
camp i els de Bretó prou van
fer amb marcar un gol (Mmtín)
i xutm- dos balons al travesser.
Tot el que es puga comentar
d'aquest matx no seria més que
una repetició d'altres croni
ques; tan soIs, com ja hem
apuntat, la nota novedosa i
a¡"Tradable d'una guapa massat
gista que va haver d'escoltar
tota mena d'impropelis.

Acabarem recordant-los que
mentre el maxiequip d'homens
ben pagats es desplaya el pro
per diumenge a San Mamés,
amb avió o autopullman, l'e
quip de replegats mal pagats
viatja, no se sap com, al Camp
del Atlético Saguntino. Els de
Morvedre, tot i jugar la tempo
rada passada a tercera, estan
fent un paper més que discret
aquest any.

ALTRES RESULTATS:
U.D. Vall d'Uixó, I

C.D. Benjcarló Juvenil, 1

PROPERA JORNADA:
C.D. Benicarló Juvenil 
Massamagrell U.D. "A"

eoincidint amb la
celebració de l'Any
Internacional del

Fumador Passiu -si encm'a
no 1'han fet, ja el faran, tTan
quils- els qui signen aquesta
página volem denunciar,
amb noms, a tota la gent del
futbol que han col·laborat a
delmar la tlostra salut pul
monar.

No sabem per que
pero sem bla una
obligació d~ alguns
aficionats fumar-se
un puro els diumen
ges.

Vosté, senyor lector, no
pot imaginm'-se la nausea
bunda pudor que féien les
nostres robes i els nostres
cabells i com ens ragalima
ven per les galtes unes
gegantines Ilág:rimes tots els
dimarts en sOltir de la reunió
de la Junta Directiva.
Aquesta era l' escena: tilla
habitació d'una superficie
de quÍllZe metres quadrats,
tres hores, tot c1austorfobi
cament tancat i Paco Mam'a,
Félix Tena, José Toledo,
Vicent Piñana ¡Antonio
Amau, xamant puros per les
orelles i Paco Bretó,
Antonio Lores, Mariano
Macho, Gennán DelshOlts,
Daniel Domingo i Miguel
Soriano consumint
Marlboro o similar. 1 nosal
tres dos, juntament mnb
Paco Escura, sofelts fuma
dors quasibé actius, "respi
rant" aquella boira farcida
de nicotina.

No sabem per que pero
sembla una obJigació d'al
guns aficionats fumar-se un
puro els diumenges. N'hi ha

que fan una espécie de litual
j no Ji peguen foc fins que
no marca el Benicarló; d'al
tres no es poden aguantar i
l' encenen només es posa la
pilota en joco No cal dir que
com més gran és el cigar,
més satisfet se sent I'usuari.

Pero si ens hem decidit a
escriure sobre un tema tan
delicat i poc agradable és
perqué encara som víctimes
deIs fums deIs homens del
futbol, concretament d'un
home. [serem clm·s. Un deIs
nostres veí'ns de 10caJitat,
una persona entranyable,
que n'entén moJt de tácti
ques i tecniques, que ho sap
tot sobre el Benicarló, el
senyor F. (no fiquem el seu
nom per no provocar un
conflicte conjugal, la seua
dona no sap que fuma) té el
costum de fumar havmls de
tant en tant i, quan el vent ve
de ponent, ens fot tot el fmn
als nassos. Quan es produeix
aquesta situació, la nostra
reacció és marxar i seguir
les incidencies del partit des
d'tm altre lloc. El bo del sen
yor F. ens diu: "Ja va n'aneu
7" i nosaJtres ens mirem i
laconicament Ji contestem
que sí. Per temor o una mal
entesa urbanitat, no hem
gosat de dir-Ji mai res a la
cara, pero ja no podem més
i, en la fredor del paper Ji
fem saber: "Sí, senyor F.,
fugim perque no podem
suportar 1'aroma de les
seues fáries i ens ploren els
ulls de mala manera i no
podem veure res".

Queda dit; vosté fume
tant com Ji vinga de gust,
pero sápia que cada vegada
que Ji cala foc a un puro, ens
priva de la seua docta i grata
companYIa.



el partit s'embolica i La Salle
B, aprofitant-se deis enors
locals, aconseguÍ igualar a
punts, agafant poc a poc
distancia al marcador.

El Benicarló va resorgir
com l' ave fenix i, gracies a
dos triples quasi consecutius
de Pellicer i a 1'encett en els
tirs !liures, l'equip de Sales se
n'aml a la nlitja patt atnb una
mínima avantatge. La segona
pmt trascwli calcada a la pri
mera, eixamplant el tanteig
fíns al 71-55 final, aconse
guint meritóriament la seua
primera victoria.

El dissabte, L'E1iana els
espera a les 19 h. en un partit
que esperem guanyen.

Els xics del Benicarló
guanyen el seu primer

partit contra La Salle B
,~I @~ ELüI BAYARRI I,El CB. Benicarló va1 guanyar després de tres
. jomades el seu ptil11er
. partit oficial enfi'ont La Salle

B de Paterna el passat di u
l11enge 3.

Com ja vam preveure la
setmana passada 'a la tercera
va la venyuda', el Benicarló,
encara que no amb massa
facilitats es va saber impossar
al seu rival després d'un
intens partit. El Benicarló, que
ja va poder cOl11ptar amb el
seu base Camós, comenya el
match amb forya, inclús dis
tanciant-se en el marcador.

Pero a partir del minut cinc

71 CE. Benicarló: Llorach (4), Prieto (3), Albiol (-), Camós
(22), Palazón (2), Lara (8), Soro (23), Tejedor (-) i Pellicer (9)
24 faltes personals, amb l'e1.liminació de Prieto (min 31).
55 La Salle B: Lloret(3), Roig(-), March(2), Pradas(l), Mocholi (10),
Boronat (8), Rodríguez (12), Fel1llndo (2) i Benlloch (15).
28 :fultesp;.'IID1als, amb l'eI.liminació d;: llimingu:z(min 37)i Lloret(mil140)

El pavelló va ser escenarii de la primera victoria del C. B. VBenicarlo

personals de les valencianes els van brin
dar'gracies' al seu joc agressi ui tenso

La lesió d'Esther es va deixar notar i
Mar va haver de pOltar el pes de la direc
ció del partit, deixant que Montse, Núria,
Monica i Pepita fessin la resta.

Dema a les vuit de la tarde, la secció
femenina del CE. Benicarló visita la
pista del San José de Valencia.

part mnb lm 35-26 a favor seu, practicant
un basquet efectiu en els Ilanyament des
ele fora de la zona. Faltant dos minuts per
l'acabamanet del match, les d'Alboraia,
amb dos triples gairebé consecutius van
escuryar diferencies, pero sense amOllm'
massa a les nostres, que vm) mantenir la
serenitat i no van fallar els llanymnents
des de la linea de tir lliure que les moltes

.if:o RAQUEL RUZAFA

ARBITRES: Mateu i Signes

63 en. Benicarló : Mar (10), Montse
(7), Monica (19), Núria (13) i Pepita
(14) -cinc inicial-, OIga i Ruth. 18 faltes
personals amb l'eliminació de Níuia

60 en. Alboraia : Moreno (6), Mm'co
(6), Alonso (21), Barona (1) i Casany
(22) -cinc inicial-, Ganido i Morillas (4).
21 faltes personal s, amb l'e1iminació de
Casany

L es xiques del CE. Benicarló van
guanyar el SeU tercer partit eonse
cutiu, aquesta vegada contra el

Cs. Alboraia. JJn partit molt tranquil,
amb bons Jlans;aments de les locals i un
joe molt fOlt de !les visitants. Les valen
cianes anosseguen un bon percentatge de
tir en aquesta competició, que es va notar
al poliesportiu benicarlando, pero sense
saber superar a les nostres.

Les d' Aran van comenyar la segona

I~l Benicarló guanya a un Alboraia agressiu
~ un partit 00 mai es va cedir en el marcador



tota la primera paJt per ani
bar al descans amb una avan
tatge parcial de quat:re gols, i
la impressió de que eljoc deIs
locals era cadavegada més
superior al del Paiporta.

Pero, potser confiats amb
el resultat, els de benicarló
van realitzar un joc més
pobre dmant el segón temps,
i aixó va afavorir que el
PaipOIta es situara a només
un gol.

Els últims instants del par
tit van ser d'ínfalt, ja que a
falta d'un sol minut per a I'a
cabament del partit, el mal'ca
dor reflectia un empat a 22
gols. Pero, de sobte, en tUl

contraatac deIs locals, 1.
Román va fer el que resulta
ría ser el gol ele la victoria elel
Benical'ló, i a més en el dalTer
scgón, amb la botzina a punt
ele sonar. Un gol que va fer
saltar el cor a l'afició.

Destacar finalment el mal
perelre deIs jugadors del
Paiporta, que van insultar
greument els arbitres al final
de l'enconu'e ¡que, probabla
ment, tindran lila sanció
federativa.

AGENDA ESPORTIVA
ACTlVITATS DEL CAP DE SETMANA

ORGANISME AUTONOM D'ESPORTS

FUTBOL
1ª REGIONAL JUVENIL. GRUP PRIMER,

DIUMENGE LO DE NOVEMBRE A LES 11 I-lORES
AL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS

C.D. BENICARL'O - MASAMAGRELL U.D. 'A'

FUTBOL-SALA
LLIGA PROVINCIAL JUVENIL
DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE

AL PAVELLO POLIESPORTlU MUNICIPAL

BEYSO BENICARLO - PLAYAS CASTELLON

HANDBOL
LLIGA JUVENIL

DISSABTE A LES 16 HORES
A LA PISTA ANNEXA AL PAVELL'O POLIESPORTIU

CH. BENICARLO - c.E. DE TORTOSA

LLIGA SENIOR MASCULI
DISSABTE 9 A LES 18 HORES AL PAVELLO

C.H. BENICARLO - C.H. RIBAROJA

BÁSQUET
LLIGA SENIOR MASCULI SUB-21

DISSABTE A LES 16:30 HORES
AL PAVELLO POLIESPORTlU MUNICIPAL

c.E. BENICARLO - C.C.D. BENICENSE

LLIGA JUNIOR MASCULI
DIUMENGE lO A LES 10 HORES

AL PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL

c.E. BENICARLÓ - c.E. ONDA

iÓ CLUB HANBüL BLÓ

P
artit que va mantindre
amb l'ánima 'en vilo'
als afeccionats que es

van donar cita el passat dis
sabte a la tarde al pavelló
poliespOltiu de Benicarló per
vew'e als nostres xics jugar
enfront del Paiporta, tUl dels
equips cuers a la classitlcació
de esta Segona Divisió
Autonomica.

Encara que el Benicarló va
acabar guanyant, el Paiporta
va fer patir de valent al' equip
local, que va lluitar durant

RESULTAT

C. H. Benicarló
c.E. Paiporta

23
22

-

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Baño
Director

Plaza Mercado, 1 - Te!. y Fax: 471432 12580 Benicarló
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Situacions divines

I

El partit de l'any estava a punt de comenyaI' i unjove afi
cionat d'uns 9 o 10 anys se'm va apropar, a I'interior del
Palau 8laugrana, i em va preguntar aInb tota la inocen

cia del món:
-¿Vosté és deIs 'Boixos Nois'?
-No, no. ¿Per que ho preguntes?
-És que el meu pare no em deixa sentar-me prop d'ells. Són

molt dolents. ¿Saps?
Els més menuts sempre tendeixen a simplificar molt les

coses peró, tot i aixó, em va sorprendre molt la capacitat d'a
quest jove per diferenciar entre alió que esta bé i alió que no.
No tot el que no és negre és blanc peró, per comenyar, ja \11'a
grada aquesta maduresa mental. Els matisos, com la inde
pendencia intel'lectual del paJ'e, ja vindra més tardo

Generalment, a aquestes edats, el plantejament és molt dife
rent: si són de l'equip rival són dolents. Per tant, és sorprenent
la, simplista peró lógica, diferenciació entre els seguidors d'un
mateix equipo Més encara si ternm en compte l'edat de
l'observador.

Evolucionem. Ens costa peró ho fem. Cal
que ens adaptem, doncs, al'epoca del rao
nament lógico Aixó, certament, s'aconse
gueix amb una educació coherent.
Dins de l'inevitable subjectivisme
familiar, els pares haurien de
poder donar alguns punts
directrius per guiar la madu-
resa intel·\ectual deIs fills.
Uns flotadors imparcials
en que basar-se per als
raonaments nlturs de .....
celi nivel!. Una raó
de ser.

El fanatisme
esportiu no ens ...,
ha de cegar una
part de la visió

global. És per aixó que les escoles espOltives locals haurien
d'intentar anar més lIuny i potenciar encara més la paJt etica i
psicológica de l'esport, restant-li minuts a la, d'altra banda
necessaria, competició.

8enicarlandia taJnbé és un bon moment per arribar a l'inte
rjor deIs xiquets i les xiquetes locals. A les vacances de Nadal
tots estem més sensibilitzats i els missatges, si exceptuem
aquells que enviem per Correus, mTiben millor.

Aquestes infonnacions es podrien difondre a través de
tallers educatius de canicter dinamic. No es pot reunir a un gra
pat de joves i sentar-los al voltant d'una taula. Millar dit, sí que
es pot fer peró el que no pots esperar és que t'escolten.
L' associació taula-escola escola-avorriment sera qüestió de
segons i ens sera dificil despeltar el seu intereso

A pmiir d'aquestes premisses inicials l'opció final és molt
clara: tactica engany. Tot és molt simple. Agafem la canalla i la

situem, en roba esportiva, al mig d'una pista de joco Un
cop arribats ací és el moment de llanyaJ' 1'ham i

proposar-los de fer un pmtit o alguna cosa per
j'estil. A continuacíó, com aquell que no

vol la cosa, podem aturar el joc tants
cops com necessitem per, de

fonna rapida i directa, impaIiir
la nostra pmticulm' classe etica.

1, posats a demanar, aques
ta breu peró intensa Iliyó

podría ser impmtida en
la nostra llengua. Que

.1" no es tome a repetir
el ri dícul acte

, d'imprimir tots
els programes

de la dan'era
Campanya
Esportiva
Municipal
en castella.

La millar
, .

muslca

.106.2

El millar magazine

La millar infarmació
L- ---i



Elaboració
En un perol o paella es prepare el sofregit
de pimentó verd, ceba, tomata i all.
S'afegeixen els popets i els calamars., A
continllació el rap. Una vegada esta tot
sofregit, incorporem els fideus i els 'mare
gem'. Afegim el brou portant-ho a ebulli
ció a foc lent per tal que s'empapen bé els
fídeus en el caldo. Després afegim la tinta
deIs popets i caJamars que previament hau
rem colat.
Es menegen be per que s'integre la tinta en
el broll i afegim UIla picaeta d'al1, julivelt i
pímenta. Els fideus han de quedar ben
empapats i suaus.
Recepta: Jornadcs Gastronómiques del

Parador Nacional de Turisme

Paella de fideus negres
In redients er a 6 ersones:

600 grs. de fideus
500 grs de caJamar
200 grs de popets nets i trocejats
250 f,'TS. de rap net i tTocejat

2 litros de brou de monalla
l ceba, 1 pimentó verd, 2 tomates sense

peUní pepites, 2 dents d'all i jlllivert
Reservem la tinta del calamar i els popets.

Avís:
La Coral Benicarlanda i la Unió
Musical 'Santa Cecília' de
Benicarló havien d'oferir un con
cert conjunt el divendres ]5. Per
causes alienes a l'organització,
aquest concert es celebrara sepa
rat:
La Banda de Música oferira el seu
concert el proper dissabte dia 23 de
novembre, i la Coral Polif6nica, el
diumenge 1 de desembre a les 12h.
El lloc no vana: l'Auditori
MunicipaL

PRESENTACIÓ DEL NOU RETOR DE LA
PARRÓOUIA DE SANT BERTOMEU,
amb Solemne Misa oficiada pel sen
yor Bisbe de la di6cesi de Tortosa,
per consagrar les seues noves fun
cions a la nostra comunitat.
Esglessia Sant Bertomeu, el diumen
ge dia 10 a les 18 h.

L1oc: Saló d'Actes de la Caixa Rural
de Benicarló. Des de les 9:30 h fins a
les 20:30 h.

JUNTA LOCAL FALLERA,
Presentació del cartell anunciador de
les Falles 1997 amb la presencia de
la Fallera Major de Benicarló.
L1oc: Parador de Turisme. Dissabte a
les 20 h.

AGENDA CULTURAL DE LA SETMANA

UNtO DE LLAURADORS-COAG

Del 8 al 17 de novembre, EXl'OSICIÓ
ITlNERANT DE POEMES I PINTURES a
la Caixa Rural de Benicarló.
Organitza: OAC i CAM

JORNADA HORTÍCOLA DE LA UNIÓ DE

LLAURADORS I RAMADERS,

per analitzar la "Modernització de
les explotacions hortícoles aplicant
tecnologies compatibles amb la con
servació del medí natural".

CERTAMEN D'ENTREGA DEL PREMIS
ALAMBOR:

18:30 h: Recepció d'autoritats a a
l'Ajuntament de Benicarló
19 h: Presentació literaria al Hotel
Marynton (poMarítim, 5).
21 h: Sopar-lIiurament del premis
Alambor de contes, assaig breu i
d'investigació idiomática a les sales
del Hotel Marynton.

BENI-ART'96
El dissabte 9, el grup Nas Teatre ofe
reix al'Auditori Municipal una mos
tra de teatre jove, amb l'obra 'Conte
content, curtet i breu'. L'hora: les
22:30 h.
Organitza: Organisme Aut6nom de
Cultura. amb la col.laboració del
IVAJ

FARGO
Frdl-x:es Mcllimand- ESTRENO

--
PI:IEl"\'Ol\tIENO""l

Jdm Travol1a -ESTRENO

HORARIOS

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaros

de Viernes 8 a lunes 11 de noviembre Equipados con [)[] I DOLBY ESTEREO DIGITAL]

BENICARLÓ

Viernes : 22:30h
Sabado : 20:00h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:3011
Lunes : 20:00h y 22:3011

Viernes : 22:30h
Sabado : 19:45h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Llmes : 19:45h y 22:30h

••••J. .~ I NIh\\A
VINAROS

-------....-~~
C:OLISEUM

EL ULTIMO HOMBRE
Bruce Willis- ESTRENO



NI CREIX NI MEIX

Lladres

Ja amb les c1aus a la ma, va dubtar un moment si no paga
va la pena de.ixar el JJum ~nces melltre baixava a 1lenyar la
brossa al contemdor. Que era mIllor: estalvIar el1ergla al

propi domicili o contribuir a sanejar els comptes de la comuni
tat? La velitat era que el divertia pujar les escales a fosques,
palpejant amb peus i mans l'escassa claredat que s'esmul1yia
per sota les portes deIs ve"l11s, pero mai no evitava de pensar en
l'esglai que infligiria a la senyora del primer si, en aquell ins
tant en que e1l tomava, ella decidia també anal' civilmel1t a abo
car les deixalles. Aquella nit, tot i no disposar tampoc de cap
argLUnent viable davant el previsible espant de la veüla, va
optar per l' aventma i, amb la bossa pcr davant, es va endinsar
al COl' de la tenebra. Mai no solia fer ús de l'ascensor, un temps
breu, pensava, pero esteril.

Quin nonl den rebre la síndrome que ens
impedeix de reaccionar quan contemplem
d'amagat el més descarat expoli?

A poc a poc, tal com es va per la vida, una ma
a la paret i allunyant amb l'altra la bossa de les podri
dures, va superar la ceguesa de I'escala i alleujat va
accedir a I'entrada. Allí baixja comptava amb la cla
ror lIunatica de les faroles i per aixo va ser que, en
dw;;ar el cap i mirar a través de la porta, va poder
veure una tranquil'la forma d'home que furgava el
pany del seu cotxe. Quin nom deu rebre la síndrome
que ens impedeix de reaccionar quan contemplem
d'amagat el més descarat expoli? Va dedicar nova
ment un temos a la meditació. Es deixava veure en
pijama i amb la bossa aquella que duia o reculava
corrents -a les fosques!- i avisava la policia? Com
podia saber, en la segona opció, si la municipalitat hi
seria a temps? Definitivament, era millor eixir, pero
calia fer-ho sense donar a entendre que el vehicle era
seu. Estava convenyut, per l'evident error d'haver-se
projectat en la persona del presumpte transgressor,
que davant d'un delinqüent havia de resultar més
convincent un ciutadasolidari en defensa els béns
del veí que no un burges exasperat perque hom Ji
menyscaba el patrimonio Aquella suposició havia
nascut del convenciment, gairebé romantic, que qui
roba, deJinqueix per necessitat i, en conseqüencia,
sabra comprendre les raons de qui tampoc no ha vin
gut al món amb la flor al cul. Calia, doncs, fer-se
visible pero mo~trar-se inalterable.

-Ei, és teu aquest cotxe? (inalterable)- 1
després de dir-ho va recapacitar sobre la inutilitat de

tantes pressuposicions com hi havia al fons de la pre
gunta.

-Que passa?
-Que si és teu aquest cotxe (inalterable)-

Torna-Ji la trompa al xic.
-T'importa molt, a tu, aixo? No hi ha lladres

al món, que m'has de venir a molestar a mi... Mira
Roldán i tots els altres, que Che fet jo a tu?

-Deixa el cotxe en pau o avisaré la policia
(inalterable) .

-Mira, jo entenc que t'hages posat nerviós. Ja
ho va escriure Valéry, que és més facil reaccionar
que reflexionar... pero sempre estas a temps de reti
rar-te.

--Ja t'he advertit, o deixes el cotxe o...
-Segur que no coneixes aquell conte de Pere

Calders que ensenyaven a tercer de bup... Aixo era
un home honrat, marit fidel i empresari emprenedor
que, després d'un dia nefast en que el va abandonar
l'esposa i el soci el va deixar al carrer, es va conver
tir en Iladre d'exit. Tot just va haver comenyat la
nova activitat i les dones ja el reclamaven, els amics
l'aplaudien per haver sabut triomfar en la vida i la
societat, satisfeta de poder esmenar-lo, 1i va propor
cionar un \loc comode de porter en un camp de fut
bol. Doncs, bé, la seua experiencia va servir de
model perque un altre honrat ciutada ]i'n seguís I'e
xemple i formés amb eH una banda oi'ganitzada. Que
trobes, ens avindríem o no?

-Que deixes el cotxe, ja Che dit. .. (inflexible
i sord)

-1 no deus saber tampoc, pel que veig, que
segons diu Salomó qui molt xerra no evita la falta
mentre que és home assenyat qui mesura les parau
les.

-Dones, no hi havia pensat pero...

El presumpte va girar-se, les mans a les butxa
ques, i se'l va deixar allí plantat. La Hum de l'entra
da continuava apagada pero algú havia tancat I'a
porta. Va arribar al contenidor i, abans de tornar a
casa, va recordar la vella sentencia que tantes vega
des havia llegit sense entendre: Accepta el mantel!
d'unforaster que el té empenyorat, i després empen
yora'l a favor d 'un desconegut.
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