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La vaga del sector del moble a la nostra comarca ha provo
cat el que ni el tancament de Mobles Palau va aconseguir.
És a dir, movilitzar a tots els treballadors i tancar totes les

fabriques. 1 tot per una desavenencia de només dotze hores...
anuals. Increible. Veure com més de 1.000 treballadors es reunei
xen en una assemblea al pavelló poliesportiu de la nostra ciutat és
una sensació increible. 1 tots escoltant les propostes que els dele
gats sindicals portaven sota el bra<; des de Cast elló. 1 a la fi, l'u
nanimitat i un altra jornada de vaga.

En aquest tipus de coses compta molt el grau de solidaritat de
les persones humanes que conformen el c01.lectiu en qüestió. Si
hi ha treballadors d'empresses de Vinaros que no cobren des de fa
messos, tots a la vaga. Que hi ha empreses que no paguen els seus
deutes atrassats amb els treballadors, a la vaga. Si 54 persones
voten que sí a una de les propostes i 534 que no, tots paren i con
tinuen parats. Perque ja se sap que la unió fa la for<;a.

Mentrestant la patronal, unida també tota ella, aparca la seua
proposta flllS que els treballadors es falten de estar parats o se n'a
donen que no aconseguiran una oferta millor. Paciencia.

En aquestos cassos més val no posicionar-se, per que si et pos
ses a favor deis obrers eren una 'roja' i si et poses de part deis

capitalistes, una 'renegada'. LA \/('.{.., k E~. no busque solu
cions, només difon idees, pero creu que la millor via és el dialeg
i les converses no es poden trencar per que alguns patrons no
puguen complir el que han pactat amb els treballadors i hi hagi
treballadors que estiguen en una mala situació laboral que volen
soventar al preu que siga. Recordem que hi ha els sous de molta
gent en joc i amb aixó no es juga.

LA t¡~ k E~u a Internet
Des de fa un parell de setmanes, pots trabar també les planes de LA

1;4< k g~ a un web d'Internet. Sense publicitat.
L'adre9a és aquesta:

•

http:// moon . inf. uji .es I jordi I laveu . htm
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Cronica d'una vaga anunciada

El sector del Inoble i la fusta es paralitza

Parla la patronal

L
a patronal del empresaris del sector del moble del
Baix MaestTat ha senyalat que les dos propostes
que s'han resentat als sndicats negociadors "són

I'oferta economica i social més important que s'ha fet
en els dan'ers anys a aquests treballadol"s a la provin
cia de Castelló", segons han assenyalat en WI comunicat
als mi~ans de comunicació. Segons la patronal, rebutja
des ambdues ofertes, "entenem que incloure nous punts
seria irresponsable per part de les empreses, ja que es
condicionaria el futur d'una manera important i s'a
bocaria a moltes d'eIles a una crisi que seria irrepara
ble".

El comilllÍcat de la patronal afegeix que "al no haver
un conveni provincial del sector, s'alicara exclussiva
ment el conveni nacional,". Per acabar, destaquen que,
"valorant la dificultat de la situació creada per l'actitud
deIs treballadors", deixell en reserva la seua ofeIta i espe
ren una recnsideració de tot el tema que permeta suscriu
re el conveni laboral per a aquest sector industrial capda-

JÓ CRlSTINA GARCIA

L
a vaga indefinida deIs
empleats del sector
del moble i la fusta

del Baix MaestTat continúa
avui després de tota una set
mana. Des de que el passat
dimarts va comenyar varies
han estat les reunions infor
matives. Ahir a la nit, la
elarrera assemblea multitu
elinaria va tenir lloc al pave
lió poliespOltiu de Vinarós,
on es va decielir continuar 1m

dia més amb la vaga davnat
la negativa ele la patronal a
accedir a la proposta del sin
dicats.

Només dotze hores sepa
ren l'acord ele la vaga. Els
empresaris no rebaixen més
de les 1.808 hores laborals
anual s, i els sindicats volen
baixar fins a les 1.796 hores.
De les dos propostes que la
patTonaJ va suggerir, la sego
na va ser la que va fer mella
en 54 del assamblearis.
Aquesta proposa trasllada el
conveni estatal a provincial,
amb una vigencia de cinc
anys, i afegint-li qüestions
d'índole social com ara les
refercnts a l'asseguranr;a de
vida i accident, premis de
jubilació, ILT i hores de
metge, contemplant uns jor
nada laboral de 1.808 hores,
que s'anirien rebaixant fillS
alTibar a 1.794 a l'any 2.000.

Els sindicats dema
nen que la patronal
canvie la seua postu
ra i se n' adone que
"estero a Europa i
no a l'África"

Pero els sindicats, tant
Femca-UGT com Fecoma
CCOO, en boca de Julio
César Comboi , ele la primera
d'aquestes associacions sin
dicals, busquen "primera
ment, arribar a signar un con
veni, que ara no existeix, i
després que el conveni gene
ral passi a provincial amb les
millores que tenia aquest
últim. Ni més ni menys".

Dotze hores separen
les propostes de les
dos parts

Comboi ha afegit que "si
els empresaris creuen que
és I'entable mantenir una
vaga per només dotze hores
de reducció a I'any i són tan
egoi"stes que les volen a
canvi de que la gent estiga
parada, doncs nosaltres
contnuarem parats". Així
de taxatiu. 1 així de real.

Els trebaIlaelors delmoble
i la fusta de les comarques de
La Plan es van mur allÍr a la
vaga, decidida per apabullant
majoria ele 534 vots a favor,

soldaritzant-se amb els com
panys del Baix Maestrat i
conscients de la necessitat
d'un conveni provincial que
regule les relacions amb les
empreses. Els sindicats han
deixat ben clar que traslada
ran el seu rebuig al delegat
teITitorial de Treball, Ximo

Porcar, i demanaran que la
patronal canvie la seua pos
tura i se n'adone que "estem
a Europa i no a África, i
som conscients que ja hi ha
empreses a aquesta matei
xa comarca que han fet un
calendari laboral de 1.796
hores"..
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El dilluns s'inauguren les obres de
peatonalització de la zona centre

f6 CRISTINA GARCIA

El director territorial de Comen;:, Jesus
Siena, i.naugurara oficialmentles o~res

de la pnmera fase de peatonahtzaclO de
la zona centre de la ciutat el próxim dillLms dia
2 de desembre a les 17.30 hores. El alcalde de
B,enicarló, Jaime Mundo, el regidor
d Urbamsme, .luan Antonio Mañá i altres
membres de la corporació municipal pmticipa
ran de la festa que els comerciants volen mon
tar per a aquest dia, i que ja s' esta comenl(ant a
concretar. El passat dimecres, els propietaris de

tendes del cmrer Major van entrevistrar-se amb
Mundo per proposar-Ji una serie de coses de
cara a participar activament en la inaugmació.

La segona fase de la peatonalització d' esta
zona centre "esta previst -segons l'alcalde
que s'incloga dins els pressupostos de I'any
que vé, que ja s'estan preparant i que espe
.·em poder ficar en mans de l'oposició en
breu per tal que els estudie". En la mateixa
visita, el delegat tenitorial signara el conveni
per a la modemització i desenvolupament del
comen;: local i inaugurara l'ampliació del Club
de la Tercera Edat.

Carns Ros i
Arialf, premiades
al certamen anual

de la PYMEC

L
es empreses benicru'
landes Carnes Ros i
Arialf Modas han

aconseguit senses guardons
en el certament que anual
ment convoca la Petita i
Mitjana Empresa de
Castelló (PYMEC) per pre
miar a aquelles empreses
que han destacat en el seu
sector i que siguin capda
venteres en el mercat.

-

Agricultura i
Turisme presenten

la Festa de la
Carxofa

E
ls clies 18 i 19 de
gener es celebrara la
Festa de la Carxofa.

El dissabte a la tarde es fara
una 'tOlTa' i el diUlllenge al
matí la IV Demostració
Gastronómica, on podran
participar tots els restau
rants que ho desitgen. Per a
l'ocasió, s' engalanara el
carrer Major, centre d'acti
vitats de la festa d' enguany.
Les regidories de Tursime i
Agricultura editam uns tar
getons amb cupons retalla
bIes que es podran intercan
vial' pels diferents menus
degustació.

Benicarló ja té
interventor

L
'aj untament de
Benicarló compta,
oficialment des

d'ahÍl', amb un interventor
general, funcions que fins
ara efectuava un tecnic
administratiu de la Casa.
Jesus Siena ocupa, a partir
del pie" el seient al costat
de la secretaria en funcions,
Lourdes Marti

~ .--l

La part mes interessant va
anibar amb els precs i pregun
tes, on Tiller, del Grup
Socialista Municipal, va pre
senta la moció de creació d'un
Consell Economic i Social,
que es va desestimar per la
majoria, aconseguida pels
vots negati us del Partit
Popular.

La difussió pública del
decret d'alcaldia demanada
pels socialistes va tenir la con
testació negativa per prut de
l'alcalde, que va dir que es
feien públiques al Butlletí
d'Infonnació Municipal,
encma que aJllb molt retras,
com tots sabem i patirn.

MUNICIPAL

més radio

EMISSORA

l'alcalde va contestar, una per
lUla a les preguntes que l'opo
sició ti havia fet dmant els
plens passats i que encara no
havien rebut contestació.

Un pIe de tramit on l'alcalde va contestar

finalment a les preguntes de l'oposició

f6 REDACCIO

Un pIe ,amb plmts de
pm trrumt va ser el
d' ahir. Nmnés cal

destacar el fet que va dmar
fms a les 12 de la nit, ja que

------
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Ja ha dia el mussol fa uns dies, aixó de la regulació
del transit rodat a la nostra ciutat, no sembla ser la
cosa més farta deIs cervells pensants del nostre aj un

tament, a les proves em remet (foto del costat); pel que
es veu la gent no va acabar d'entendre que els senyals a
una banda o l'altra del carrer Botanic Cabani11es de no
estacionament, estan per a respectar-se.

Ciar, el que ocorreix és que arran de l'augment de les
edificacions també ha augmentat el nombre de cotxes, i
que si abans ja hi havia poc 110c per aparcar, amb aques
ta mesura deIs senyals encara n'ha quedat menys.

No hagues estat millar regular el transit només en una
direcció,tal com esta en els altres carrers de les rodalies?
Així per un cantó mantenim els pocs 110s per estacionar
que quedaven i per l'altre deixem d'emprenyar a la gent
amb les multes que tocara ficar, a la vista del cas que s'ha
fet deIs senyals. Ah, i que conste que des d'ací no estem
promoven que la gent no respecte les normes de circula
ció, que quede cIar, pero el sentit comú de tant en tant
tmbé és necessario O no!.
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La UPV de Benicarló participa
en el seu 7é Congrés nacional

Xavier Rodriguez, Imma Arayo i Vicent Coll són els deJegats de Benicarló que assjstiran al 7é Congrés

L'ALA es reunira el
10 de desembre per

solucionar el tema deis
robatoris al camp

EL'Asociació Local de Llauradors
fara una reunió el próxim 10 de
desembre per intentar buscar

solucions als continus robatoris que han
patit els seus afiliats recentment. El pre
sident de l'associació, José Ramón
Caldés ha incidit en la importancia de
denunciar per poder solucionar aquest
problema, tal com ho va fer el secretari
general de l'altTe sindicat agrati, Joan
Brusca, fa poc temps
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El preu del cítrics
podria caure un 50%

en poes dies

Abierto
viemes, sábados

y vispems de
festivos

Baile
de salón

E
l preu deis cítrics de la nostra
provincia podrien caurc fins a lill

50% si continúa el bloqueig a les
carreteres francese i les condicions cli
matológiques provoquen que la fruita
que hi ha ara als arbres madure encara
més, ja que ara es trobe en el moment
just. Els expOliadors de fi'uita han reco
negut que estan acumularut eIs envia
ments al magatzem, i que s'estan retras
sant les partides destinades als mercatts
de la Unió Emopea.

xla nostra ven siga escoltada"
Un altre deIs punts impotants que es

debata sera la reforma deis estatuts,
amb totes les esmenes que s'han pre
sentat des de els distints col.lectius.

En aquesta refonna pel que es veu', el
que s'intenta és potenciar les comar
ques a traves deIs seus secretaris comar
cals, "el que s'intenta principalment
es que ia veu deis col.lectius iocals es
puga traslladar amb major fluidessa
a la executiva , donant-li més prepon
derancia als secretaris comarcals i als
Consells comarclas".

La última part del congrés COlTes
ponilla a la presentació deIs candidats o
candidates a la Secretaria General, que
en aquest moment la te Pere Mayor..

L' acte de cloenda tindra lloc el diu
menge a les 19:00 hores, on intervin
dran convidats d'altres forces naciona
listes, tancant l'acte el discurs del nou
Secretati General.

¡0J REDACCrÓ

D
ema dissabte 30 i el diumenge
l a l'Eliana (cam del TÚlia) es
celebrara. el 7é Congres nacio

nal de la Unitat del Poble Valencia.
Aquest congrés segons totes les

informacions será el punt d'arranc a la
línía d'actuació que duran els naciona
listes en el futuro

La Ponencia Política Marc amb les
esmenes que han apOliat e1s distints
co1.lectius d'arreu deIs País probable
ment sera la pmt més discutida del con
grés, Xavier Rodriguez Secretari
Comarcal indicava," a partir d'ara
la Unitat del Poble Valencia haum
d'assumit' una de les seues metes
principals, com és arrelar-se com a
partit en visió de futur ,i inicial' la
progressió necessaria per tornar a les
Corts valencianes on és necessari que

___.......J L
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Una gran lla~ada roja presidira la IX
Diada Internacional de la SIDA

16 REDACCIÓ

Aquest diumege es celeb.re a
tot el món la novena Diada
internacional de la SIDA.

Per a tal efecte,l' Ajuntament ele
Benicarló, en col.laboració amb la
Genaralitat Valenciana ha preparat
una serie d'activitat per a tot el cap
de setmana, en les que participaran
tant els centres escolars ele la ciutat,
com eliferents associacions, entre les
que cap destacar 1a Junta Local de
l'Associació Espanyola Contra el
Cimcer, promotora i impulsora de les

jomades.

El diumenge S'el.1aborara
una gran lla9ada roja de 50
m2 coincidint amb aquest
acte a altres ci utats del
món.

Seminaris, taules rodones, projec
cions de videos informatius i mostres
de solidaritat éU11b els malatas copen
la programació que, amb el lema
'Units per l'esperanya', viuren des
d'avui i fins al dilluns.
Cal elestacar la lectura del manifest
que dóna titoI a la IV Campanya
d'lnformació i Prevenció de la SIDA
i l'el.laboració d'una gran llayada
roja de 50 metres quaill'ats que es
desenvolupara el diumenge a les 12
hores, coincidint amb aquest acte a
alu-es ciutats del món.

estudio

La falla
Mercat Vell

presenta els seus
"'nous carrecs

per a11997

16 REDACCIÓ

La falla Mercat Vell presenta
dema per la nit, a l'Hotel
Palace de Peuíscola els seus

carrecs d'honor. La Fallera Major
1997 és la jove Sandra Valladolid,
que sera acompanyada per José
Carlos López Fibla. Els Fallers
Majors lnfantils són MalÍa Pellicer i
Adrián Crespo.

EIs llocs d'honor pel que fa a les
maillines el componen Maria José
G,rrriga com a Madrina de la Falla,
Manolita Gimeno com a Madrina
del Foc i Fina Albert com a Maill-ina
de I'Estandart.

l' any passat el IvIercat
Vell va guanyar el primer
premi delllibret de falles

Aquesta falla, que l'any passat va
guanyar el plimer premi del llibret
de falles, esta preparant, per a
aquest any un llibret que "causara
sensació", segons alguns membres
de la Jlmta. Les festes de Sant Josep,
que cada dia estan més a prop, viu
ran aquest any una nova flama d'a
questa associació.

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

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



Poc assenyat
~ EL MUSSOL

El. mussol esta content per la immi
nent inauguració de la primera
fase de peatonalització del centTe

urba de Benical'ló amb el tallament de la
senyera que oficialitze l'entrada en ser
vei d'aquesta peatonalització; i vol pro
pasar que aquest acte siga el divendres
13, Santa Uncia, per ser la data tradicio
nal del comen9ament del Nada! i aixi al
mateix temps poder encendre la llu
mimiria nadalenca del carrer Major.

El mussol abans de tot voldría felici
tar a l'equip de govem popular per
haver-hi aconseguit, fora del PRU, tirar
endavant aguest prqjecte urbmústic tant
necessari per a la recuperació socioeco
nomica de la ciutat a partir d'una peato
nalització dins els tenninis d'execució
més o menys previstos.

Ara bé el mussol voldria proposar al
regidor d'economia que al projecte de

pressupostos del 97 incorpore una parti
da per a l'adquisició d'un programa
informitic de realitat virtual que facilite
a tots. observar en tres dimensions quina
fisonomia tindn't un projecte urbanístic
al seu acabament, evitant així errades i
desgavells com els detectats ara a la
fínalització d'aquesta peatonalització.

El mussol no compren com els polí
tics han pennes que la constructora al9a
ra el nivel) deis calTers fins a una altura
que provocanl que quan caiguen uns
quants litres de pluja s'hi inunden mol
tíssim comer90s, i encara ho comprenc
menys quan la mateixa seu del PP sera
amb tota probabilitat la més afectada
perque és l'únic edifíci que ha quedat per
baix del nivell del carrero

El mussol tampoc compren perque
s'han instal.lat lhuns només a Wl CO$tat
del caner, quan era més idOllÍ repaltir··

los a banda i banda tant per estetica com
per lógica, ara bé el l1Jussol ha quedat
picabadat a l'observar el poc gust, ma!
l:,'Tat que com diuen els mateixos humans
'sobre gustos no hi ha res escrit', a l'ob
servar com a les dos placetes s'han plan
tat tUleS faroles modernistes que no
pef:,'Uen amb els fanals, estil tradicional,
deIs caners peatonaJitzats.

Peró el mussol ha constatat que
aquest projecte s'ha executat amb poc
seny,ja que els responsables polítics han
oblidat tot d'una que la placeta del carrer
Sant Joan és utilitzada per la banda de
música per a celebrar els seus concerts
de primavera, i vet aquí que ara van i
planten tres faroles al mig de la pla9a
juntament amb un banquet modernista i
potser una olivera, que impediran tot
d'una activitats culturals sense entre
bancs.
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POBLACIÓ TEL

Se subscriu a LA V€(N k E~, per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), O 2.470 pts (26
números, semestral, bOllÍficació 5%) prorrogable si no hi ha ordre en contra. AIs enviaments fora de Benicarló caldra afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bmlcária O Xec bancari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 nlune
ros, semestral) a Associació Cultural la Feram de Benicarló (C/ Smlt Francesc, 95 Casal Municipal' 12580 Benicarló)

---'d"--__ ~~.__.c1e_I_99~ _

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

------_._~----------~._-----__o .~

ADRE<;:A

NON! I COGNON!S DEL TITULAR DEL CO!vWI'E

POI3l,AC1Ó CI'

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors els demano que, fíns a una nova Ol'cIre, atengueu els rebuts que els presentara j'Associl1ció Cultul'alla Fel"l1111 de Benicarló per l'im

port de subscripció a~ V€(N k E~ó"

Signatura: d de 1996
'-------------------~_... _------_._----------------------'
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El Ciutat de Benicarló de Poesia
esdevé un premi a nivell nacional

J6 CRlSTrNA GARCTA

Josep Pérez i Tomas, per l'obra 'En
la duna', i Luis Felipe Comendador,
per 'Banda Sonora' han estat els

guanyadors de la XVI edició deis Premis
ele Poesia 'Ciulal de Benicarló', en els
apmtats de valencia i castellá respectiva
ment. En un acte celebrat al Saló de
Plens de l'Ajuntament, el jmat, fOlIDat
pel regidor de Cultura, Francisco Flos,
PLUificación Losada, Ramon Pm'ís, José
Carlos Beltran Sauz, Josep MmlUel San
Abdón, Manel Garcia Grau i Laura
Gimenez van atorgm' els premis als dos
guanyadors, Pérez i Tomas, l'alcoÍ<l que
s'ha presentat sota el pseudónim de
Josep Sou, al salmantí Felipe

Comendador, de Béjar, entre un total de
3J originals presentats d' arreu de l'estat
espanyol.

Ambdos prem.is, dotats amb 100.000
pesetes cadascún han fet que el de
Benicarló s'hagi convertit en un deIs
millors certamens de tota la COITIlmitat
Valenciana.

L'acte va comptar amb la presencia
del poeta i professor Jaime Siles, que
després d'una molt ben acertada presen
tació del nostTe company Josep Manuel
San Abdón, va fel' un repas de la seua
obra poetica, des des seus orígens
romantics de 'Tragedia deIs cavalls
bOlOS' (1969-1970), fws a una poesia
l11és madura, a l11és d'algunes obres ine
dites.

J6 ALVAR ANYÓ

Recuperar el
carrer

En tots els pobles i ciutats el
caner, a més de ser un espai de
tnlnsit, és el Iloc on es manifesta

el cor i I'ánima deIs seus habitants.
La gent que hi passeja, els coneguts

que xarren, els vei"ns que prenen la fres
ca a I'estiu, els cotxes que Ili circulen,
les diverses manifestacions festives,
culturals... tot acompanyat per la
bonanya del nostre clima, Ji donen als
nostTes caner~ LUl ale de vida particular.

ÉS per aquestes coses que
ens hem tancant més a casa
o en altres llocs

ManeI Garcia Gran guanya el
prestigiós premi Ramon Comas
Maduell de poesia a Tarragona

El poeta i pl'ofessor benicarlando
Manel Gm'cia Grau va guanyar el
premi 'Ramo!? Comas Maduell'

de poesia, emmarcat en la VII edició del
premis 'Ciutat de TmTagona'. Amb una
dotació económica de 250. 000 pesse
tes, el de Benicarló va donar mostTa, una
vegada més, de la seua gran qualitat
retórica mJlb 1'0bra 'Mols sola sospila'.
D'ell va dir l'escriptor catala Magí
Sunyer: "aplaudiu-Io fins que us falti
l'ale pcrquc és el guanyador d'aques
ta cdició poetica, on han concolTegut
les obres de major qualitat".
El certamen, convocat per Ól11n.iwu
Cultural i la Fundació Universitiuia de

Tarragona, on van concon-er un total de J22 ÍIledits va veure com I'investigador
Josep Mm'ia Figuen-as guanyava el 'Rovira i Virgili' d'Assaig, el premi més
important de la nit, 30mb una dotació de 800.000 pessetes, per l'obra
'L 'anlicalalanisme'.

L'acte va ser presentat per la conductora del Telenotícies-Nit de TV3, Susmla
Griso, va acol1ir a més de dos-centes persones, entre les quals es trobaven dos
consellers de la Generalitat Catalana, l'alcalde de la ciutat, el rector de la
Universitat Rovira i Virgili i el nosh'e conciutada Joan TOItajada.

INFORMA CRlS'l'fNA CAl/e/A

[ o fa encara massa temps, els caners
eren també lW lloc on es treballava en
les feines més diverses, ampliant així
l'e.spai de la casa o el taller, pero sobre
tot era 1m 1I0c on es jugava, i grans i
menuts aprenien a conviure.

Peró poc a poc els carrers han anat
cedint el seu espai als cotxes, que s'hmJ
convertit en els seus nous muos,
envaint-ho tot i transfOlIDmJt la seua
vida quotidiana.

Seria injust culpabilitzar únicament
als vehic1es de la degradació de la vida
al caner, la sena creixent inseguretat els
converteix en 110cs cada vegada més
intranquils.

És per aquestes coses que ens hem
tancant més a casa o en altres 110cs, 
sobretot hem tancat als x.iquets- deixant
perdre el caner com a centre de la vida
social on manifestavem la nostra mane
ra de ser.

Peatonalitzar carrers, encara que siga
per mobils economics -no podria ser per
un altra raó-, no vol dir lIomés tallar el
pas als cotxes, sinó reconquistar per a
les persones uns espais on poder passe
jar i relacionar-se tranquil.lament, men
tre es miren els aparadors de les boti
gues o es compra alguna cosa. Pero per
a un poble significa recuperar I'espai
vital que mai hagués tÍllgut que perdre.



Diputació de Castelló

BASES CONVOCATORIA
SELECCIÓ DE PROJECTES
PER A LA REALlTZACIÓ DE
CONVENI SOBRE ACCIONS
CULTURALS DE DIFUSIÓ I
PROMOCIÓ DE LA PRovíNCIA
DE CASTELLÓ I REALlTZACIÓ
D'ACTIVITATS ARTíSTIQUES I
CULTURALS.444222444

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 de 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·ides
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.

3r. 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, técnics i
materials.

d) Accions culturals i artísti
ques portades a terme durant el
1995 i 1996, indicant dates i loca
Iització 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.

41. 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 habil.

5é. 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
pun1.

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 Ilarg 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 MILlONS DE PESSE
TES (10.000.000.-).

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 Martinez Capdevila.
El Secretari gral. , Manuel Marin
Herrera.

J
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El passat dissabte 23 de novembre,
actuava a la casa Municipal de la
Cultura de la ciutat asturiana

d' Avilés, un grup de cuaranta-tres cora
listes benicarlandos, després que la nos
tra Coral va ser sel.leccionada per a par
ticipar en el Certamen Internacional de
Cant Coral Gutat d'Avilés. Aquest pres
tigiós certamen, organitzat per
l'Associació Coral Avilesina, ha anat
consolidant la seua rellevancia al Ilarg
deis tretze anys que es porta celebrant, i
actualment constitueix un punt de troba
da de les millors formacions corals
nacionals i estrangeres. Dmant quatre
setmanes actuaran els dotze cors partici
pants entre els que enguany es trobava la
Coral Polifónica Benicarlanda, que va
compartir escenari amb la Coral
Carmina Nova de Malaga, el Cor
Académic de Brianks de Rúsia, la Coral
Kodali de Molina de Segura, la Coral
Francisco Piquer de Madrid, la Coral
Alta Donostia de Guipúscoa, l 'ürfeó de
Mieres o la Capela Madrigalista, entre
d'altTes.

Tot i que el principal guardó ha estat
haver passat la selecció d'un jmat per
poder participar, 1'intercanvi cultural j

huma d'aquestes dies passades a les
terres asturianes han constitlüt una molt
agradable experiencia per als paltici
pants. Durant el SOpal' de gelmanor que
va clome els actes d'aquell dia, la nostra
Coral va obsequüu' a les entitats partici
pants amb unes carxofes, cedides gentil
ment pel Patronat,i unes publicaeions de
promoció de la nostra comal'ca. El capi
tol d'activitats d'aquestes dies va cloure
amb lilla breu estada el diumenge al matí
a la catedral de León, on es van interpre
tar lmes obres religioses a l'altar major
davant d'un nombrós públic assistent

Per una altra banda, aquest diLUnenge
celebrarem els actes en honor a Sallta
Cecília, que comenyal'an a les 10 de matí,
amb el tras11at de la imatge de la Santa a
la capella del CoLlegi La Consolació, on
es celebral'a la Sal1ta Misa, Un refrigeri a
les pistes aI1l1exes a \'Auditori donara
pas al concelt matinaJ, a canec de totes
les fonnacions corals de Be.tucal'ló.

Trainpotting

SÓ11 lUlS perdedors. Sobreviuen a les
cIavegueres de la societat, entTe
drogues, persecucions, sexe i fut

bol. Escapen de la rutina refugiant-se a
bars cIandestins, on almen les seues
bronques i 1liguen amb col.legiales. Així
són els protagonistes de 'Trainspotting',
el fenómen cinematografíe de l'any.

La história no és molt complexa: un
retrat de la vida de una pandilla de
jóvens ionquis escocessos de classe
obrera. Peró no ens enganyem, el film va
més enlla de la crudesa de les imatges, i
de la visió imparcial que dóna de l'addi
ció a les drogues. El seu director, Dany
Boyle, ha fugit deis estereotips d'una
manera intel.ligent i Sal'castica, No és
lUla peLlícula sobre la droga, és una
celebració de l' esperanya i la desespera
ció.

No tot són ionguis, peró els que ho
són, ho són a la seua manera, Mentre
Tommy reflexa el costat més trist, la
SIDA, ,Sick ~oy, ~l narcista i soberbi ~el I
grup, ta de 1heroma quelcom glamuros.
A Bebgie, I'únic que no esta enganxat, té
prou amb una jerra de cervessa per dei
xar anar la seua adrenalina, ja que el seu
vici és la violencia, Scud, innocent i gra
ciós, experimenta amb les drogues com
Ji dóna la gana, i Renton -interpretat per
Ewan Mc Gregor, l'actor revelació de
l'any-, escapa d'ella per triar la vida, la
qua! cosa es debat al monóleg inicial,
que molts jóvens anglessos han triat com
a manifest generacional del noranta.

EIs exceLlellts resultats a taquilla han
consagrat als seus autors, Dany Boyle
(director), John Hodge (guionista) i
Andrew McDonald (productor), que ja
van aconsegLlir un exit inesperat, tant de
públic com de crítica amb 'Tamba
Oberta', la sella ópera prima,

ESTELLER IMPORT

•
AUTO ESTELLER

Benicarló
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Vinares
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Benicarló
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La Banda de Música al carrer, en una de les seues inmombrables actuacions
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Méspremis

N ovembre s'ha convertit
enguany en el. mes. de la lite
ratura a Bemcarlo, després

deIs premis "Alambor ", ha estat el
XVI Premi de Poesia, que
l'Organisme Autónom de Cultm'a de
Benicm'ló ha rellan<;:at en aquesta edi
ció. A dos qumts de vuit ens con
gregávem a la sala de recepcions de
l'Ajuntamenti els visitants quedaven
fascinats com sempre, per la magnífi
ca lampara que l'il.1wmna. A les vuit
el poeta Jaime Siles, l'escriptor convi
dat, ens meravella amb els seus ver
sos, que gracies a les televisions locals
entraran a totes les l1ars benicarlandes
el cap de setmana, compartir taula
amb ell va estar lUl plaer per la sapifm
cia de la seua pamula. A dos qumts de
deu es lliuraven els premis d~ poesia;
el premi en castella se n'anava a Béjar,
de la ma de Luis Felipe Comendador,
una d'aquestes persones que fan un
treball esfor<;:at i anónim, i gue edita
unajoia de revista literaria anomenada
"Sornabigue", el premi en valencia se
n'anava a AJcoi, el guanyador Josep
Pérez i Tomas -Josep Sou-, lm altre
treballador de la cultma, en aquest cas
des de la regidoria de cultma de la
seua ciutat.

1al dia següent ens tomavem a tro
bar mnb que el premi "Alambor" és un
prem.í talisma, el guanyador de I'edi
ció de contes de l'any passat i membre
del jurat d'ellguany, Francesc .1. Bodí,
resultava guanyador deIs prestigiós
premi de novel.1a "Joanot Martorel1"
de Gandia.

COrt6 Valencl<tnes, 15 buios
Teléfono y Fax 964/47 i 1 87

I Angel Gilabert Rodríguez

aquesta una gira per Astúries. Sota la
direcció de Jaume Rebollar escoltarem
les obres: "El coso" pas-doble de
Victorino Bel, que era estrena,
"Guillermo Tell", de Rossini, "Chess"
de Ulvaeus-Anderson, "El barberillo de
Lavapiés" de Barbieri, "Cic/o de J?ios"
de Malando-Vlak i "La Primitiva", pas
doble de .l.Penders. Esplendids els
solistes de GuillenTIo Tell i no menys
brillant l'obra de Barbieri amb un esti!
de sarsuela molt autentico

Es presentaren quatre nous músics:
.l.L.Roig, bombardí, Miriam Castell,
clarinet, Emilia Carrasco flauta, i
M.Pinyana, trompeta. Per la nit els
músics va eixir al cmTer per a festejm' a
la Musa de la Música.

El diwnenge 24, el dia més tradicio
nal de la testa. Una matinada amb "vi
dolcet i pastisset" va al<;:ar el dia. Una
cercavila i la Misa al Convent de les
Franciscanes, va omplir el matí, per a
dinar després totsjunts. També realitza
ren dues festes al local social, molt d'e
xit la nit del 16, amb un concelt d'un
grup local que va desbordm' les previs
sions deIs joves de la Banda que orga
nitzm'en aquest encontre juvenil.

La Banda, ens infOlmen, tancm'a la
seua activitat de la tardor amb Wl con
cert a l'Audit01i de Lleida el diumenge
1 de Desembre, després d'actuar amb
exit a les poblacions de PenÍscola,
Benicassim i la Vall d'Uixó.

¡6 MINISTRIL

Aquest cap de setmana es van
desenv01upar una serie d'actes
que van girar a I'entorn de la

festivitat de la música i deIs músics, que
cal recordar sempre pel 22 de
Novembre.En aquest dia, la Societat
Musical "Ciutat de Benicarló" va orga
nÜzar alguns actes com la xocolatada
per als estudiants de música.

Va hi haure un concert de grups
musicals a les 19 hores, peró previa
mente les autoritats locals van passal'
"revista" a les obres de renovació del
local del carrer Cabanes, seu de la
Societat Musical, que ha quedat quasi
Ilest per a realitzar activitats com con
certs de cambra.

Els joves estudiants protagonitzaren
diverses intervenciolls en grups de
trompetes, clarinets i saxofons.
Finalitzant la Banda Juvenil amb les
obres que tenien programades: "Pompa
y circunstancia" de Elgar, la "tv!arxa de
la la suite en mi bemol" de Holst i el
"Coronel Booge" de Alford. El local va
quedar menut per acollir aguest concert
que feia anys no es produia al carrer
Cabanes, encara que col.1ocaren 200
cadires.

El concert de Santa Cecília a
I'Auditori Municipal va concentrar molt
de públic, practicament pIe, malgrat
que en aquesta ocasió la Banda el feia
sense la Coral Polifónica al tindre

____________.-1



-

Vianants
I?:ii 1. R. RAMÍREz

,I?:ii CRISTINA GARCIA

Gran exit de la segona
Setmana de l'Art, Artural'96

Aniba 1'hora en que una anhelada iUusió
es fara realitat per a molts vianants de la
clUtat. Podem comenyar a veure un cen

tre de la ciutat controlat pels que van a peu. Ayo
és important per als reptes de futur que se Ii pre
senten a Benjcarló i als seus comerciants. El
temps perdut ja no ens el toma ningú, pero les
expectatives , encara que no siguen optimistes
del tot si que son possibilistes. Soc conscient
que ho sabrem aprofitar de manera positiva i
revítalitzarem entre tots una ciutat que es va
pansint a base de decrets d'alcaldia i declara
cíons autocomplaents. EIs nostres relaxats
governants tenen dificultats per explicar veritats
al poble perque quan obren la boca se'ls omple
d'auto-elogis. Son gent que s'autoestimula i i
s'adula.

En absolut penso que aquest projecte siga
merit del PP que ens governa. Es la conseqüen
cia d'unes circumstancies. El centTe del poble
sera per als vianants perque les necessitats aixi
ho determinen, no perque el senyors del PP
hagen tingut la fluixa idea ( que ja és molt per a
ells) de pagar un projecte que és una pi/la,
urbanísticament parlant. Ja vorem que dira el sr.
Mañá i quantes medalles s'autoimposen els
intocables de Zaplana Ness. De tot el que s'ha
dit el que queden son les llambordes j a sota d'e
Iles, els guimban'os.

Malta gent ha seguit, fins ara, les
activitats de la segona setmana de
I'art, Artural'96, organitzada per
l'Associació d' AltS Plastiques de la
nostra ciutat, que des del passat
dilluns porta realitzant-se a
Benicarló, Peníscola i VinaTOS,
Potser les dos activitas amb més
poder per atraure a la gent han estat
1'exposició que encara roman ober
ta al Saló d' Actes de la Caixa Rural
i la vetllada lírico-musical que el
mestTe Vittorio Cacciatori va realit
zar al Saló Gotic del Castell del
Papa bma de Peníscola juntament
amb el Grup Espinela de Poesia i la
Coral Garcia Julbe de Vinaros.

El mural fet a Vinaros amb
xiquets de les escoles, la xelTada de

Fernando Peiró sobre 'La nostra
comarca i I'mt' i el debat amb el
catedratic Migue Gm'cia Lison
també han comptat amb la presen
cia de nombrós públic, que demos
tra com la nostra comrac esta, cada
dia més, interessada per les activi
tats culturals que les associacions
locals preparen,

El plillti final d'aquesta setmana
de l'art sera la perfonnance que
sobre Goya tindra 110c dema a la
tarde a l'Auditori Municipal, que
l' Assocació d' Arts Plastiques espe
ra que sigui tot un exit, com ja va
passar l' any passat amb el primer
happenning que van fer els seus
membres.

V Quan acabara de cremar I'abocadorincontrolat de la carretera a Calig? El cap de setmana passat W1S vandals van tomar a
fer-ho

ti' El dimecres a la nit vaig anal' a passejar per la zona del port i afer algunes fotos, ja que feia molt bona nit. La mella sorpre
sa va ser quan un gwu-dia de seguretat va impedir-me el paso Des de quan el port és privat? 1 des de quml hi ha seguretat?

v És celt que s'esta preparant la seu per a quan Benicarló siga capital de la futma comarca del Baix Maestrat?

E 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),

'-------------------------------------------------------'
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NlCIAClÓ A L'EspORT ESCOLAR

ORGANlSME AUTONOM D'ESPORTS

GIMNÁSTICA RITMICA
RJTMICA GIMSPORT

DJSSABTE DE 10 A 12 AL PAVELLO
RITMICA MABEL

DJSSABTE DE 12 A 14 AL PAVELLO

CICLISME
mSSABTE DE lQ A 11 H. SORTIDA DES DE LA PLACA

SANT BERTOMEU

JUDO
DlSSABTE DE II A 13 AL PAVELLO

PATINATGE
D1SSABTE DE 11 A 13

A LA PISTA DEL PASSEIG MARITIM

ATLETISME
DlLLUNS, DlMECRES I DlVENDRES DE 19 A 20 H A

LES PISTES

FUTBOL BENIHORT
DIMARTS DE 18 A 20 H AL CAMP DE FUTBOL DEL c.p

JAIME I

HANDBOL
TOTA LA SETMANA DE 12 A 13,

I DE 17 A J8E A TOTES LES ESCOLES

BITLLES
DISSABTE A LA TARDE A PARTIR DE LES 16.30 A LA

BOLERA

TENIS
TOTS ELS DIES, DE 17.30 A 19.30 H

AL CLUB DE TENIS DE LA
CARRETERA DE CALlG

BÁSQUET
DIMARTS J DIVENDRES

DE 19.30 A 20.20 AL PAVELLO

QUAsr TOTS ELS ESl'ORTS
TOTS ELS DIES A LES ESCOLES DE

LA SALLE 1 LA CONSOLAcró

LES COMI'ETICrONS ES FAN CADA CAl' DE SETMANA AL I'AVE
LLÓ l'OLIESI'ORTIlJ MliNlcn'AL l A LES I'ISTES ANNEXES

'--------------------~

El Centre Esportiu Mabel
compleix quatre anys
i ho celebra amb una

classe magistral d'aerobic

L'aerobic es va [¡car de moda als vuitanta, amb el boom
de la cultura del cos als estats Units

./6 CLUB ESPORTfU MABEL

En conmemoració del qUaIt aniversari del Centre
Esportiu MABEL, el Centre Espanyol d'Educació
Física, Orthos, celebrara demá a les sis de la tarde una

excepcional c1asse magistral d'aerobic. La 'master-class'
sera impartida per Paqui Ronán, campiona d'Espanya en
campionat Nach y representant estatal en trios en el campio
nat europeu d'aerobic de Bonn-94 i el campionat mlmdia1
d'aerobic de Las Vegas, i Noelia Monerris, instructora d'ae
robic i llicenciada per l'Institut Valencia d'Educació Física,
apart de ser SUbCaIllpiona autonómica d'aquesta especialitat
en la modalitat de trios.

La 'master-class' sera impartida per les
campiones Paqui Ronán i Noelia Monerris,
i per accedir-hi cal una invitació previa

Per a poder patticipar de la classe cal sol.licitar una invi
tació previa al Gimnas Mabel o al Centre d'Estudis Orthos,
ja que les places són limitades. Tanmateix, i aprofitant l' 0

casió, Orthos, continuant amb el seu lema 'formar per a l'es
POlt' sortejara tres beques de 50.000 pessetes cadascuna
entre tots els assistents a la master-class.

Orthos, continuant amb el seu lema 'for
mar per a l'esport', sortejara tres beques de
50.000 pessetes cadascuna

....
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Important victoria a Rocafort ( 1-3)
i visita de la revelació tabalera,

PAlcora, aquest diumenge

J6 RODOLFO SERRANO 1 FRANCESC DELCASTILLO

cuer de la més baixa de
les categories.

També l' Alzira, quau
al senyor Sunyer Ji
ponien totes, va jugar a
Segona A. Aquest passat
diumenge se les van
veure amb qualsevol
equip de qualsevol
barriada de Valéncia.

Quan al Vinaros c.F.
el visitaven equips de
Segona B com el
Cordova, l' Almeria o el
Nastic, el Cervol era
envoltat per la regla
mentaria tanca metal. Jica,
tal i com era preceptiu als
clubs professionals. Els
directius vinarossencs
vm1 mantenir for¡;a anys
aquest simbol de passats
temps gloriosos, fins que
se'n van adonar que per a
jugar contra el Cátig o el
Cati no calia tant d'esca
rafa11.

És evident que no sóc
ni Isaies ni Jeremies ni
cap deIs seus col.legues
pero puc vaticinar un
final desastrós per a
equips que estan gastant
més del que per "natura
lesa" poden; els mecenes
sempre acaben cansant
se 'no Així de malmnent
és com acabm"an el Xert o
Sant Jordi, esquad.res pla
gades de mercenaris del
futbol que, el primer dia
que no sentirall ]'olor
deis diners, fugiran espa
ordits. EIs daners dos
casos, encara que no vul
guen, tenen una afició de
Segona Regional i és
aquesta la categooa en
que haurien de jugar.
Exactament el mateix
que li passa al C. D.
Benicarló,

El peu i la flassada

L' Asociación Cultmal
y DepOItiva Peñíscola és,
possiblement, el club
més mal classificat de
totes les categories del
futbol mundial. S'han
disputat ja tretze jornades
i no és que no tinguen
cap punt, no, sinó que
encara en deuen tres per
no haver-se presentat a
jugar WI pmtit a Faura;
eren les festes de la Mare
de Déu de l'Ennitana i es
veu que el cos no estava
per a malversacions inlle
cessaries. A més, ara, l'a
fició no se'n vol saber res
i no són més de vint els
espectadors fidels deIs
pmtits que es disputen al
Polideportivo Benedicto
XIIf. Ben patétic, tot ple
gal. Fa poquets anys, els
peniscolans eren galllets
de la Regional Preferent i
la temporada passada ja
van haver d'eludir el des
cens a Segona als despat
xos. Molt cremat és com
ho tenen.

Pero els equips que
han passat per cir
cwnstancies semblants
en són una bona munió.
Han estirat més el peu
que la flassada, han estat
algunes campanyes com
petint en categories supe
oors a la seua "natural" i
després han caigut al més
fondo i fosc deis pouS.

Hom recorda l' espec
tacular cas (i no me'n
canso de citm'-lo) dels
Ivarsos, un poble de
quinze o vint-i-cinc habi
tants, que gnl.cies al
mecenatge de no se sap
bé qui, va jugar un any a
tercera divisió. Els
"paganos" se'n van can
sm" i ara els Ivarsos és el

internacionalment coneguda pels
seus grups de bombos i tabals,
igualet que Benicarló. Hom espe
ra una gran afl uéncia de públic per
donar-los la benvinl:,TUda que es
mereixen i no estaria de més una
actuació del grup local i l'inter
canvi d' algun objecte relacionat
amb el tema, com ara una vesta,
1m tabaleter en miniatura amb les
mm1S ben sanguinoses, una foto
de l' estendard o lilla barba postis
sao

L' Alcora c.F. es el club revela
ció de la temporada, recent pujat
de Primera Regional, ocupa la
qumta posició, a tan soIs dos
ptUlts del Benicarló. L'entrenador
és un vell conegut, Rafa Petit, que
sempre s'ha caracteritzat per les
seues poques sil11paties cap a la
nostra ciutat (COl11 m'agrada aixo
d'escalfar l'ambient) i hi compta
mnb algtms jugadors de renom,
com Rubio (un lliure prou destra
ler i malearat que va jugar ací
l'any que es va assolir l'últim
ascens a Tercera), Peret o Mateu (
fitxat fa poquets dies al Teruel).

Potser Bretó puga recuperar
Eloi, que ja ha comerwat a entre
nm' amb certa nOO11alitat. La plm1
tilla és molt Ctuta i absolutament
tots són necessaris. Aquest dalTer
partit es va produir el debut d'un
altre juvenil, Ángel Bel, saba nova
per al Bellicarló del [-¡ltur, del
futur iml11ediat vull dir.

Si no passa res la cita és diu
menge 1 de desembre a les 16'30
(quina deria de jugar tal1 tard, amb
la defícient Hum artificial que hi
ha), contra l' Aleora, al Municipal
de Futbo!. Per cert, ara que ve
Nadal i ens hem d'agennar amb
no sé qui de no sé on deis USA,
tornaré a mome amb el tema de
posar-ti nom al Camp de Futbol.

El Benicarló es va imposar
cJarament al RocafOlt, en
sessió matinal, per I a 3.

EIs gols els van marcar Lucas i
Castro, que va transfonnar dos
penals. Ningú deIs que es van des
pla9ar al' esmentat poble m'ha dut
un miserable tros del més afamat
deis seus productes i m 'he quedat
sense poder tastar tan conegut for
matge. A més, l'excusa que he
rebut és graciosa; tots em diuen
que no van trobar cap fabrica i, és
més, emjuren que no van veure 111

lUla vaca, ni una ovel1a ni una
cabreta. Excuses dolentes i la
qüestió és que m'he quedat sense
provar-lo.

Pero bé, els homes de Bretó es
van dm cap a casa els lTes ptUltS
enjoc en tUl partit que va acabar al
núnut vuitanta··set en quedar-se
els valencians amb tan soIs set
jugadors. Aquesta curiosa cir
cumstancia no lleva cap mérit als
nostres car van ser supenors
durant tot el matx, els penals van
ser clars i les expulsions es van
produir quan ja estava tot dat i
beneit. I no cal oblidar les cir
cumstancies viscudes per la plan
til1a durant tota la setmana passa
da; tots van demostrar la seua pro
fessionalitat i hi van estar molt per
damunt del que se'ls podia dema
nar. I aixo que van tercers.

La situació extraesportiva sem
bla que porta camí de solucionar
se en bé. Dimmts passat e1s juga
dors es van reunir amb el presi
dent i van decidir continuar tots,
de moment fins a l'any nou. Si els
resultats acompanyen com ara
potser se'n sOItiran, si no...

Per al proper diumenge tenim
un gran esdeveniment al Cmnp
Municipal (abans de la Cm'xofa)
amb la visita de l'equip represen
tatiu d'un poble 1110lt molt genml:
l' Alcora. Ciutat del Baix Aragó

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

-
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Merescuda victoria del
basquet femení a
Alacant, amb una

Mar Martínez exultant

Les bcnicarlandes van millorant el seu joc a
mesura que avanya el campionat de Higa

43 MAIN SALESIANAS

Hernández (5), Belmonte (9), Peces (2), López (ll) i Chiva (2)
-cinc inicial-, Vi1ches (10), Cirauquí (2), Sánchez (2) i Garcia
24 faltes personals, sense cap eliminada

63 c. B. BENJCARI,Ó

Mar (22), Montse (5), Pepa (10), Mónica (13), i Núria (6) -cinc
inicial-, Anna (7)
18 faltes personaJs, amb Mónica a la banqueta al minut 40'.

#JJ RED.dCCIO

L
es xiques del basquet
han demostrat, una
sellnana més, que no

els falta qualitat per tornar a
primera. Una cómoda victó
ria contra el Main Salesianes,
que no va inquietar a les
d' Aran en cap moment del
match fa que les nostres
xiques continúen al capda
vant de la plassificació a la
segona divisió.

Aquesta vegada l'estrella
de l'equip ha estat Mar, la
base, que a pesar de la contí
nua pressió que les alacanti
nes van practicar durant tot el
partít, va saber controlar el
ritme i dirigir les jugades de

les seues companyes, a més
d'encistellar 22 punts, alglms
d'ells de triple. El Benicarló,
que va via1jar només amb sis
jugadores, va saber aguantar
el seu avantatge durant tot el
partít, i arribar al final amb
aquests vint punts de renda.

La base, a pesar de la
contínua pressió de
les alacantines, va
saber controlar el
ritme i dirigir les
jugades de les seues
companyes, a més
d'encistel1ar

l' 1" ....,..".., ®M'

EIs xics no alcen cap i arrastren una
altra derrota contra el C. B. Borriana

.~ REDACCIÓ
-------------------

Sense problemes. Així han definit els mit
jans provincials la victória del Boniana
contra el Benicarló. 1és que el nostre equip

es va desplayara mb molts pocs efectius. Els
homes de Sales no van jugar gens bé i les eITa
des que arroseguen des de principis de tempora
da van tomar a apareixer com els fantasmes en
una nit fosca. No és que no treballes, els de
Sales, peró tenen molts pocs encerts en atac,
Inc1ús Sorlí, que amb 21 punts va ser el més des
tacat deIs nostres va tenir males jugades.

EIs de casa no van patir en cap moment,
sobretot quan a la segona part, van fer que el
Benicarló encaixara un parcial de 18- 9, per
rematar-lo després amb una serie d'encerts que ii
van donar la victólia final.

70 c. B. BORRIANA

Granell (14), Torralba (7), Marco
(6), Juan Ballester (6), OLiver (2)
-cinc inicial-, SegalTa (6), Torres
(19), Félix (1), Barea i Nacho
Heredia
22 faltes personals, anlb l'el.limi
nació de Marco (minut 40')

64 e.E. BENICARLÓ

L10rach (8), Masip (3), Sorlí (21),
Camós(ló), Palazón -cinc inicial-,
Albiol (2), Barceló (12) i Fede
Pellicer (2)
22 faltes personals, sense el.limi
nats

foto arxiu
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Els nostres jugadors no tenen rival en la recent encetada categoria

AGENDA ESPORTIVA
ACTIVlTATS DEL CAP DE SEU'lANA

ORGANISME AUTONOM D'ESPORTS

FUTBOL
REGIONAL PREFERENTE GRUP NORD

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE A LES 16.30 HORES
AL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS

C.D. BENICARLÓ - C.D. ALCORA

CLUB DE FUTBOL BENIHORT
EN EL CAMP DE FUTBOL DEL C. P. JAUIvIE I

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
ALEVINS

A LES 11 H:

C. F. BENIFüRT 'A' - C. F. ALCALÁ'A'
A LES 15 H:

C. F. BENIHORT 'B' - C. F. VINAROS 'A'
A LES 16. 15 H:

C. F. BENIHORT 'c' - U. D. CALIGENSE

FUTBOL-SALA
PARTIT AMISTOS

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE, A LES 15.15 HORES
AL PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL

EQUII'S PER CONFIRMAR

HANDBOL
SEGONA DIVISIo. AUTONOMlCA MASCULINA

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE A LES 17.30 HORES
AL PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL

C.H. BENICARLO - C. BIVI. ALAQUAS

SENIOR MASCULINO
DISSABTE 30 A LES 19 HORES

AL PAVELLO POLIESPORTIU IvfUNICIPAL

C.H. BENICARLO - C.H. VINAROS

Jl'n CLUB HANBüL BLÓ

E1s resultats que aparei~

xen en aquesta secclO
d' esports deixaran

prompte de ser notícia, ja que
el C.H. Benicarló ens té acos
tumats a aconseguir una victo
ria darrere un altra. Sembla ser
que aquesta categoria acabada
d'estrenar tampoc és sutlcient
per aquest equip, que esta tren
cant e1s pronostics més opti
mistes que de el1 es tenien.

Tot i aixó, els partits hi ha
que guanya-rlos al damunt de
la pista i aquest va ser més
comphcat del que podria pen
sarse pel resultat final. Durant
tota la primera pmt el marca
dor va estar molt igualat, enca
ra que en els últims instmlts
I'equip de Bunyol va aconse
guir un avantatge de 3 gols, i
es va mTibm- al descans mnb un
parcial de 13 a 10 favorable

RESULTAT J
c.B. Buñol 20
C. H. Benicarló 26

per als locals.
Aixó va fer que el C.H.

Bcnicm-ló saltara a la pista
més motivat en el segon
temps. Als cinc minuts d'a
questa segona pmt els benicar
landos ja havien igualat el
marcador i en els minuts
següents van aconseguir un
pm'cial de 6 a O que van man
tindre durant tot el partit.
L'equip del Bunyol prompte es
va enfonsar en comprovar que
els seus intents d'alTibm- a la
porteria contraria no tenien
éxit i que el joc del C.H.
Benicm-Ió mlava a més.

Finalment, una nova victo
ria que confirma encara més al
c.H. Benicarló al capdavant de
la categoria i demostra la soli
desa del seu liderat.

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Baño
Director

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

-
'---.-----~------ ~__. . ~ ._J



a

Parlar per parlar
J6 ALEX GOZALBO [ BELTRAN

Hola, bona nit. Mireu, inc LUl problema. M'explico: el
meu pare és jugador de futbol. No et dic el nom de l' e
quip perqué em podIia pOliar problemes si algú reco

neix la meua veu. Tan soIs et diré que és de regional preferent.
T'estava explicant que I'equip del meu pare no es traba molt
allunyat del sprimers Ilocs, pero tot i aixó tenen molts proble
mes. Per comen<;:ar els va pssar com al Valencia. Sí, ja saps,
amb el cas Romario. El millar jugador de l'equip va marxar en
mig d\Ul gran emenou. Si és que ja ha duen! els equips de
poble només se semblen als de primera divisió en els proble
mes. a més de tot aixó ara estan molts preocupats per LUla mena
de crisi interna que jo no acabo d'entendre. 1 és que a mi no
m'agrada el futbol, saps? la veritat és que a mi no m'importa
massa si I'equip del meu pare guanya o no, pero segons m'han
explicat, si els resultats no companyen aixó de la crisi anin't a
més. Si algú s'ha t:robat alguna vegada en aquesta situació m'a
gradaria que tellefonés per aconsellar-me i ajudar al meu pare.

- Sí? Soc jo? Bona nit. Com anem? Doncs no massa bé. A mi
m'agrada el basquet. El problema? Més que mI problema jo ho
definiria com una preocupació. No entenc per que la gent no va
a veureels partits de casa. Aixó em posa de molt mala gaita. Sí,
namés volia que algú em danés alguna idea per atraure més
gent. Que passa amb tots els esports? Aixó ja ha sé, pero havia
pensai que igual es podia fer algLUl concms 1descans o regalar
un detall als més menuts ...

- M'agrada molt el te programa. T'escolto totes les nits. Jo et
telefonava per parlar del tema de la 'xiquilandia' aquella.
Bencarlandia? Sí, exacte. D'aixó volia parlar. Deia que no
acabo d'entendre... Perdona, pero és que stic molt nerviosa.
Deia que no acabo d'entendre les activitats espOltives que allí

se relaitzen. Pareix que tot ha col.loquen de compromís. A més
el meu home sempre es queixa del tracte que li donen a la pista
del pavelló. Tot I'any impedint que la gent creue pel mig i quan
arriba Nadal resulta que esta permés entrm' a la pista amb les
sabtes plenes de fang i el carret de la compra. .lo, als polítics,
no els entenc. Que tú tampoc? l\1ira, ja en som dos.

- Mmmm Hola. Sí, sóc molt jove. Vuit anys. Doncs mira, el
meu problema és que la meua mare em toma boig. Vol inscriu
re'm a mil cursets. Angl;es, repas, música, ínfonnatÍca... Ja no
puc més. A mi el que m'agrada és el futbol i vull anar a entre
nar amb l'equip de ['escala, pero no tinc temps. Aixó no ser
veix per a la meua res, diu la meua mareo 1 ella qué sabril.?
Pensa que pel fet de ser mare pot manar més que la resta d' a
dults. Que parlo molt bé? Sí, suposo que ho vaig aprendre a IDI

deIs cmsets que he fet. ..

- Hola. Telefonava per donar-li una resposta a aquell xicot que
ha telefonat al plincipi per pm'lar de la crisi del futbol.
Continuant amb l'exemple del Valencia, la solució per a l'equip
del seu pare esta molt clara. Han de fitxar I'entrenador del
poble del costat. El seu propi Valdano podria estar a tan soIs
LUlS kilometres. Si així guanyaran partits? No ha sé, pero té
molt de morbo. Per exmple, jo soc de Sant Mateu i ara volem
contractar a l'entrenador del Tirig. .la, ja, ja....

- Bona nito Telefonava per respondre a la pregunta del cncurs.
Com? Que em diu ara? Aixó no és cap concurs? Ho sento, m'he
equivocat de teléfono Perdó. 1de que diu que va aquest progra
ma?

La millar música

El millar magazine

La millar infarmació



AGENDA CULTURAL DE LA SETMANA "

ACTES PROGRAMATS PER LA

CORAL POLIFÓNICA PER

SANTA CECÍLIA:

Diumenge 1 de desembre
10 h. Surtida en processó
amb el trasllat de la imatge
de Santa Cecília des de
l'Auditori fins a la capella
del Col.legi La Consolació
10.30 h. Celebració de la
Santa Misa.
11.30 Xocolatada i refrigeri a
les pistes annexes a
l'Auditori
12.00 h. Concert matinal, a
canec de la Coral Petiquillo,
la Coral Kylix, i la Coral
Polifonica Benicarlanda, que
interpretara les peces presen
tades a Aviles.
13.30 h Ofrena florar! als
cOl'alistes difunts
14.00 h. Dinar de germanor
al Marynton
17.00 h. Passi de vídeos
d'actuacions i berenar.

VlATGE D'ESQUI A ANDORRA

21 i 22 de desembre
A l'estació de· Sold~u El
Tarter amb estada a 1'hotel
Europa ***, al centre comer
cial d'Escaldes, amb allotja
ment i esmorzar, mitja pen
sió i 2 dies de forfait.
Preu: 13.900 pessetes (sense
forfait 9.400 pesst?tes)

FESTA DE SANTA BARBARA

Dissabte 30 de novembre
9.30 h. Encés de la foguera
tradicional
Diumenge 1 de desembre
9.00 h Processó
10.00 h Misa a Sant
Bertomeu en honor a la
Santa, seguida de festa al
carrer Santa Barbara, amb
actes organitzats per tots els
veYns.

eoe de platans

INGREDlENTS:

200 grs de fcu'ina
250 grs de sucre

1 cullerada de Royal
1/4 litre de llet

20us
6 plátans

11lima
mantequilla

PREPARACIÓ:

Preparar primer un motilo
untat amb la mantequilla,
per passar a barrejar des

prés, a part en un altre bol, els
ous amb el sucre, la Ilet, la [ari
na i el Royal, formant una masa
compacta. Es pelen a continua
ció els platans, que s'han de
partir en ample.

Al motilo previament ama
nit, fiquen una capa de masa,
una de platans, una altra capa
de masa i una altra de platans,
per acabar amb una. darrera
capa de masa, que cobrira la
coca. Ficar al forn fins que la
masa estiga cuita, i a menjar
després que es gele la pasta.

HORARIOS

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinar6s

de Viernes 29 a lunes 2 de Diciembre Equipados con DO I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
BENICARLÓ

VINAROS
.1. •J. .~ I NIh\\A ~C:=--=O~L~I=--=S~E='~U=--=M~

Viemes : 22:30h
Sabado : 20:00h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes : 20:00h y 223011

Viemes : 22:30h
Sabado : 19:45h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes : 19:45h y 22:30h

2013 : REscA.'TE EN LA.
KwtRu§e1- ESTRENO

MIS DOBLES, MlMUIER YYO

Mic:l'1!el Keaton- ESTRENO

TlwNsromNG
Danny Boyle- ESTRENO

1'RAtNSP()TJ]N;.

Danny Boyle- ESTRENO



NI CREIX NI MEIX

Jó JOAN GREGORI ALBIOL

Alí, Camalí · La Feram

LA V4-- k ¡;~, davant les demandes deIs nostres lectors,
ha restituít el text del nostre cronista on s'explica l'origen

del 110m de l'associació que edita aquest setmanari

'habitual desocupació de que disfruten ha fet coincidir
el senyor Ali i el senyor Camali en el quiosc on diaria
ment compren el periodic. Allí, després de manifestar-

se sense massa efusió la sorpresa de retrobar-se després de les
festes, els ha cridat 1'atenció una novetat afegida al munt que
sol formar la premsa local sobre el mostrador de l' establiment.

-Ací posa La Feram.. No sé que és ni
qui són. Jo només canee la faram de
Cervera.

-A veure que és aixo de La Veu de Benicarló? Mira si hi
diu qui ho fa.

-Ací posa La Feram. No sé que és ni qui són. Jo només
conec lafaram de Cervera.

-Doncs, crec que és aixo mateix. Ara, de Cervera i de
molts 1I0cs més perque és coneguda per tot el Maestrat, els
Ports ¡encara per comarques de Lleida i TalTagona. És com un
monstre farniliar i simpittic.

-Sí, tan simpatic com vulgues, pero aixo que dius de
Lleida i TalTagona no m' agrada gens. A més, jo sempre he dit
lafaram amb a.

-Ciar, home, com havies de dir? Igual que dius ascala o
asperar i saps que s'escriuen escala i esperar.

-Tot t'ho dius tu. Jo no sé res j als meus pares sempre els
he sentit d:ir 1'qlaram.

Llegint el Llibre de Job tradu'it pel valen
cia Jeroni Conques a mitjan segle XVI i he
trobat la mateixa paraula. Escolta bé i no
m'equivocaré: No·t spantaras deis affarams
y besties'dé la terra, ans ab les pedres del
camp tendras amistad, ni les besties feres te
faran dany (5,22-23).

-Els teus i els meus. Mira, per casualitat estic llegÍJlt el
Llibre de Job traduit pel valencia Jeroni Conques a mitjan
segle XVI i he trobat la mateixa paraula. Escolta bé i no m'e-

quivocaré: Not spantarás deIs affarams y besties de la terra,
ans ab les pedres del camp tendrás amistad, ni les beslies
feres lefaran dany (5,22-23).

- Veus com diu afaram?
-1 tu, acas no dius 1'arracfio i 1'amolo també? Es tI'acta

senzillament d'una aglutinació de I'article femení la. Ho van
explicar l'altre dia a Tele 5 i no té res d'estrany.

-Mmm... 1eixe Conques dius que era valencia?
-Més encara, va naixer exactament a L1ucena, a

l'Alcalatén, el 1518, pero per p31t de pare venia d'tilla família
de mercaders de la ciutat de Valencia on sembla que es va criar
dejovenet.

-No sé, no sé... També és possible que no es tracte del
mateix animal perque, si no recordo mal31nent, fia Luis de
León no va traduir igual la mateixa perícopa, i aquel! sí que en
sabia. A veure si ha dic bé, un ja es fa gr31l i la memoria... y
de alimaña de tierra no temerás. Porque con piedras del
campo tu liga, y alimaPías del campo se apaciguarán a ti.

Davant l'estupefacció de la mestressa del
quiosc que ha decidit, vist que aquells sen
yors hi posaven tan d'interés, llegir-se el set
manari de cap a peus fins a trobar aquell ani
maló que apareix a la Bíblia i ella sense
saber-ho

- Veig que aquest també era fí. Ja veus alimaí"1a, animal
feréstec, pero també vol dir persona que perjudica o molesta.

-Ep, mira, si comencem a faltar al respecte ja hem aca
bar... a més, t31lt se val, perque mentre discutíem l'he anat lle
gint i no m'agrada gens ni mica. Ahí es queda. De mi no s'ha
de fer líc ningú.

r aixi han quedat. Davant l'estupefacció de la mestressa
del quiosc que ha decidit, vist que aquells senyors lü posaven
tan d'interés, llegir-se el setmanari de cap a peus fins a tI'obar
aquell animaló que apareix a la Bíblia i ella sense saber-ha.
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