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na setmana per a bOlTar de les nostres vides. Tota una
setmana amb el cor a la ma esperant alguna nova
sobre el cas d' Alícia Martínez, una veina de

Beni arló que molts coneixiem. Un cas molt confús que tot
hom espera que siga aviat resolt, per be de la família i deIs

I rUl11ors. Tot el pobie en va pIe i les noves dades que eixen,
1 encara contonen més.

1I Pero no tot és tragedia a la nostra clutat. A més arnés, i dei
I xant de banda els pressupostos, molt ambiciosos, que l'equip
I de govern ha presentat recentment, la il.lusió de tots els
I xiquet$ i xiquestes de la nostra ciutat es concentren en una
Inova edició de Benicarlandia, que aquest any ha augmentat I

'1' la sella qualitat, encara que ha vist mermat el seu pressupost.
I Ahí és on es veu que les bones idees oden aconseguir-se amb
I Ipocs calés.
I
I Sra. directora de la Veu de Bcnicarló:
! Durant més d\m anys he estat cnviant totes lcs sctmanes a la vostra revista una res-
I senya d'una planta del nostre territori amb la idea de que el vostre lectors vagen conei
! xent cada cop més el nostre entom, en concret La NostTa Bot¡lIlÍca. Ara, després de

1

65 setmanes, m'he pemlés un descans, o millar dit, dono un descans als sofrits lec
. torso Pero la sorpresa ha estat que, quasi simult:'miament, quan deixem de publicar la

I
"nostra florera", un altre setmanari de la zona, agafa Jo. nostra iniciativa.

Enhorabona: uns alu'es lectors ara podran gaudir d'aquest intercssant món de les

I
plates!

Pel que he pogut veure la filosofía de [es publicacions no és ben bé la mateixa:
I nosaltres preteníem donar a coneixer les plantes que podem trobar al passejar pel
I camp o pel bosc, la nova iniciativa pretén donar a coneixer les plantes d'un vergel'.

I
Aixa esta molt bé.

Només voldlia demanar-ti al xicot que publica les "seues tloreres" que af"ruante LUl

I
an}' que després el rellevaré un altra vegada, així ell podra descansar un any com vu!!

I fer jo i Benicarló no es quedara sense "floreres".
I AVaIlt, amie. Que seria poblc sense flors ...

I
I

I

I iI L" Ve¡,.. k g~..,t¿ a Internet I

I Des de fa un parell de setmunes, pots trouar també les planes de Lt. VC(4 ki

I
llg~.ló. a un web d' Internet. Sense publicitat. I

L'adre,a és aquesta: I
'! I
1I I http://01oon.inf . uji .es 1-- jordi I laYeu . IItm I

II! '--'---------------'.
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Aquest matí han trobat el cotxe de la víctima,
que segurament sera la prova cloncloent de la investigació

t'nez
a

a
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es investigacions per la desparició d'Alicia
Martínez no han césat. Divenclres al matí, quan ja
haviem t¡mcat aquesta edició, s 'ha trobat el cotxe de

la vlctima, un Hyundai Sonata verd, enfonsat en la zona de
Cala Puntal s anomenada del "Castell', en una operació
fmit de la col.1aboració entre cossos de submatinistes de
Valencia, efectius del bombers del Parc Provincial i els
Grups Especials de Soconisme de l'Exercit (GEAS).

El descobríment del cotxe obre, com ja hem dit, les por
tes de la investigació, ara en mans de la Policia Judicial de
la Guardia Civil, que haura d'aclarir els fets que envolten
la'enigmatica mort de l'infennera benicarlanda..

Les hipótesis que es barallen són vaJies, i més després
del que ha publicat aquest matí el diari JvfEDITERRAl\EO. on
s'explica textualment que "al cos es podia obscrvar un
un colp al cap, que va poder deixar-Ia sens'e vida, dos
fractures a l'antcbra~ esqllcrrc i el nas trencae, amb la
qual cosa "no es descarta l'assassil1at". Els metges foren
ses no s'han ficat d'acord en la causa ele la mOlt en una pli
mera autópsia" per la qual cosa aquesta tarde se'n practi
cara una segona a les dependencies del cementili de
Castelló. La Guardía Ci\'il no ha tomat afer declaracions.

,6 CRlSTINA GARCIA
._---------_.

illuns al matí
Benicarló es va des
peltar amb la lloticia

de la desaparició d'Alícia
Martínez, una vellla conegu
da per tots.

La dmTera vegada que es
va veure a Alícia rvfartínez
amb vida va ser el diumengc
a la matinada, quan eixia
d'una discoteca de Vinarós en
companyia d'un varó, que
només \'a acompanyar fins al
seu cotxe. Aquella mateixa
nit, Ull l-IYillldai Sonata ved,
igual com el d'Alicia, va tenir
un accident de t:ransit al carrer
\féndez Núi1ez al xocar amb
una farola, fet pe! qual el
vehicle va perdre la matrícula
i el paraf.'mgs.

DilJuns, apareix, a Cala
Puntal s, prop del baITanc
d'Aiguadoliva, la seua bossa
dins lill contenidor i la seua
documentació per separat, a
més d'unes ulleres graduades.
El seu ex-marit va fer l1avors
b denuncia a la Policia Local
de Benicarló.

Pero I'apm;ció el dimecres
a les 9 del matí del cos sense
vida d' Alicia Martínez a la
platja davant dc I'Hotel Matia
Cristina de Peníscola ha dis
parat les hipótesis. El coronel
en cap de la Guardia Civil,
Antonio Garduño, ha dit que
"p·r a nosaltrcs, pel que
hem pogut observar, dúna
la sensació dc quc ha hagut
un accillent de trúnsit en
un:l 7.ona de penya-segats i
que, al caure's a la mar, ha
hagul d'cixír despedida per
una de les portcs i, a causa

del lort onatge de [ons, des
del Iloc un ¡la ocorregut el
sinistre, el cos pot, fácil
ment, hayc!" anat a parar a
aquesta zona de la platja".

L'ex-marit d'Alícia va
reconeixer el cos, que va ser
traslladat al dipúsit de cada
vers del ccmentiri de
Peníscola, 011 es va practicar
l'autópsia. El vehicle de la
víctima., que sera la prova
detenllinant per aclarír el cas,
"s'esta bllscant, i quan cs
trobe només sera el
cOl11en~amentde la iu\'Csti
gació". ha dir Garduiio

Sembla ser que les hipótesis
no són taneades. Tanmatcix,
"s'ha descal'Ult, de moment,
qualsc\ol agrcssió, fins que no
es faci I'autopsia'·. La trobada de
sang a dos baldoses del Passeig
Maritim han deixat obertes les
pOttes a l'especulació.

,
VIti. a hora

--
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Dos alumnes del
'Ramon Cíd~

reben els premis
extraordinarís de
BatxiHerat

'Futbol en joc',el
día 22 de desem

bre, amb els
estudiants

benica rlandos
d'FP

I programa de TV3,
'Fútbol enjoc', en el
que participen el

!lostre iJ1Stitut d'FP juga el
22 i no el 15 de desembre,
com en un principi s 'havia
dit. Una preselecció va fer
que els nostres estudiants
hagen d'eixir en antena el
proper cap de setmana.

Eleccions al
Centre de la
Tercera Edat

Is al ul11nes de
l'lnstitut de
Batxill erat "Ramón

Cid" de Benicarló, Victor
FeITé Pellicer i M" Isabel
Aman Queral, han guanyat
el Premi Extraordinari de
Batxillerat de la COlllunilat
Valenciana. Deis quatre
estudiants guardonats de la
província de Castelló, dos
són alumnes ele l'lnslitut ele
Batxilkrat de la nos1ra ciu
tat, la qual cosa demoslra el
moJl bon nivel! deIs en sen
yaments que allí s'hi impar
teixen. L'cnhorabona als
alulllnes i als SCllS profes
sors.

esprés d 'Lma certa
.po1emica, motivada
per la famla de tTiar

al nou presidenl, ha estat
finalment elegit Francisco
Vidal com a president de
r entitat.

u ICIPAL

el l1lés urgent els pressupostos i aixi poder
aconseguir les coses amb més celeritat, d 'ahí la
pressa que hi ha en la reunió de les diferents
comissions, que avui i dillLms es reuneixen per
deixar cIares les bandes en que cada grup
municipal juga davant el pIe del dia 17.

¡
1 Grup Socialista Municipa ha pre- i

I

s~ntat la solicitud de convocatoria I
d'Ull pIe extraordman --davant la I

I
publicació del Projccte de Ue de,
Prcssupostos de la Genaralitat!

I
Valenciana per a I'any que vé, cn la que I
nornés hi ha dos partides PI'CSslqlOstarics I
assignades expressament per a Benicarló: I
12 milions per a la piscina coberta i 40
milions per a la Llotja de peix, encara que I
hi ha moHes partides obertes". Aquestes
dades contrasten noloriament amb les expo
sades pels populars per a la \lostra comarca,
que diuen que "hi ha molts diners en joc".

IEIs socialistes ja han acoDseguit que el pie
extraordinari s'adelante, probablcment, per
al proxim dimm1s J7 de desembre.

EMISSORA

-------- • , 11- _

;6 CRISTINA GARCIA

TOTAL DEL PRESStlPOST ~ruNIClPAL: 2.2~O MILIONS
TOTAL CAPÍTOL INVERSIONS: 1.322 MILIONS

INVERSIOSS .\fÉs l.HPORT.4NTS

UIUl.-\:"ITi'_-\ClÓ An:\Gt:n.-\ P.-u'.-\ LI·;\A•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .427 :lIIUO:\S

203 amb conttibucions especials, 127 subvenció i 97 credits
CO~STI~t:CCIÓ I'ISCl:".-\ ,\IC\'IClPAL 276 .\HUO:\S

189 de subvenció, 75 de crédit i 16 de fons propis
.-\HQl'JSICJÓ DELS TERRENYS nE LA PLA(,\ CO'iSTITtClÓ 214 :\IILlO:\S

P.E.c.A.D.no l (100% amb Ima operació de credit)
UIl.R\:\ITZ.-\CIÓ P.-\SSEIG Fl:mum SOIU.-\:\O (SIo:Go:\.-\ F.-\SE) 75 .\lILIO'\S

contribucions especials 55 i 20 de credit
PE.·\TO:".\LllL.\CIÓ el SA.1'\iT Jo.-,"' 1 Jo.-\..' C.-\RLES 1... 43 \ULO:\S

1

, subvencions 47 i fons propis 2.
AI.TRES:

l REI'.-\RAClÓ DE CA.\ll'\S RL1{.-\LS 15 \IlUO:\S

. OBERTLRA. DE C.-\RRERS 15 .\IILIO:\S

El press post munic·pal per al 1997
ascendeix a 2.24 mil·ons de pessetes

~ 1 borrador del pressupostos de
~. l' Ajuntament presentats per Jesus

.1.-J'Molina, regidor d'Hisenda de
l'Ajuntament de Benicarló, ascendeix a la
quantitat de 2.240 milions de pessetes.
D'aquestos, el capítol que s'emporte més
diners és el d'inversions, amb un montante de
1.322 milions de pessetcs. Destaca la construc
ció de la piscina municipal, amb 276 milions
pressupostats; l'urbanització de l' Avinguda
Papa Luna, amb 427 milions; i l'adquisició
definitiva de tots els telTenys de la Plac;:a
Constitució, amb 214 milions, que constitllei
xen eIs cavalls de batalla del populars a la nos
tra ci utat.
. No s'han de menysprear les partides asigna
des a la segana fase d'urbanització del Passeig
Febrer Soriano, amb 75 milions assignats, ni
eis 43 milons que s'emporta la segona fase de
peatonalització del casc antic de la nostra ci uta,
que comprén els el San Joan i Joan CarIes 1.

Molina va destacar, tanmateix, la importan
cia de trobar el consens necessari per aprobar
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DilJuns es posa oficial
ment en funcionament la
110va zOlla blava de la zona
comercial de Benicarló.
Antonio Cuenca, regidor de
Govemació de l'Ajlmtament
de Benicarló, diu que "la
implantació de la zona
blava beneficiara als
comerciants benicarlandos,
i tant per tant, repercutira
en benelici de tots els ciuta
dans benicarlandos". Una
pesseta per mUllit és el que
lots haman de pagar per apar
car el seu vehic1e a la zna
centre de Benicarló. Una
hora, 60 pessetes, mínim 25
minuts, 25 pessetes i maxim
dos hores, 140 pessetes.
Només e!s residents de la
zona afectada gaudiran d 'wla
targeta magnetica amb vint
hores d' aparcament gratui't,
que després es podra recarre
gar a costa de ['usuario

Els residents a la
zona gaudiran d'una
targeta magnetica
amb vint hores d'a
parcament gratu'it,
que després es podd
recarregar a costa de
I'usuari

"A més a més -diu
Cuenca-o els comerciants
tind ran bonificacions de
fins i tot u n 50%". Aquesl
servei s' implanta en horari
comercial només, és a dir,
entTe les 9 hiles 13.30 h i
entTe les 17 hiles 20h de
dilluns a divendres; de 9 h a
13.30 en dissabes i gratuits
els diu1l1enges, així com les
hores que no estan ací asscn
yalades.

TARIFES

rV1ÍNHvt 25 NLt1'\l!TS 25 PESSETES

1 HORA 60 PESSETES

tvLt...,\:[]Vl DOS HORES 1-l0 PESSETES

A PARTIR DEL PRIMERS 25 MINUTS,

EN FRACC'IONS MiNIMES DE 5 MTNl.:TS

---

ca
c:
res
E
+lI
CI>
U)

res-
(1)1

"01
o
+"o
U.

quest matí hem anat a la vora de la mar afer
el treball de la costa que fem tots els anys.
Hi erem tots els cursos. ens hem repartit per

la costa benicarlanda i hem observat les deixalJes.
I N'hi havia de tates les c1asses: plastics, llaunes,

I "idres, trassos de, xarxes, raba,. fustes, papers, ~aba~

I

tes, etc... Despres hern omplJt el qüestJOnan. Hl
hem estat des de les 9 del matí fns a les 12 del mig
dia.

I
Per la tarde, de 3 a 5, com telliem Educació

Mediambiental, hem anat a la costa de Peníscola.
I Primer I'autobus ens ha portat fins allí i després,

I
caminant, hem aplegat fins al punt de partida. Anant

I per la vara de la mar hem conatat les deoxaIlcs:

I
plastics, vidres, caTions, lIaullcs, etc ... gairebé el
male!.\ que a la cosla benicarJanda. Després, com ,,1
matí, hem omplit el qüestionari i caminant uns kiló
metres hem aplega! al port de Peníscola.

.Iú/J.·j JERO/. TORRES. 1ER J) 'ESO
Col./cgi Francesc: Cafahm

j
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Baile
de salón

EIs sindicats de
funcionaris xifren la
vaga de dimecres en
un 80 % de seguiment

A la nostra comarca, el
seguiment més fort es va fer
als jutjats i a Hisenda a
Vinaros, on es va alTibar al
90% de seguiment.

J6 REOACCIO

Fonts sindicais de la nostra comar
ca han afinnat que la incidencia
de la vaga general de! funciona

riat va ser, aproximadament, d'un 80%.
A \' Ajuntament de Ben.icarló, els treba
lIadors en vaga van ser molts pocs i la
jornada de treball va trancorrer amb tota
nOllnalitat. L' ensenyament, tanmateix,
va patir WJa aturada general, ja que cap
del dos centres de secundaria de la n05
tra ciutat van fer c1asse, així com alguns
centres de primaria, amb un 60% de
convocatoria.

A la nostra comarca, e! seguiment
més fort es va fer als jutjats i a Hisenda
a Vinaros, on es va arribar al 90% de
seguiment.Aquesta entitat, que ja va actuar a la

capeIla del Col.1egi de La Consolació de
la nostra ciutat el 22 de juny de 1991,
"en un dia de molta calor", com recor
da Moliner, toma ara a xafar terres beni
carlandes. Les gires realitzades per
Cuba, Polonia, Estats Unüs, Alemanya,
HongIia o Italia no [an més que donar-li
a I'Olfeó un valor afegit al que ja gau
deixen el territoIi espanyol, on han
col.laborat apart de les coses que ja hem
mencionat, amb la love Orquestra
d'Espanya, l'Orquestra Nacional de
Catalunya o I'Orquesta Filannonica de
Granada, entre altres. Un concert que
cap benicarIando amant de la música
s'ha de perdre.

Igual graben discos amb les
solistes Teresa Berganza i
Maria Bayo, com actúen al
costat de La Fura del Baus
en el poema simíonic que
van representar a Granada
amb motiu del 50é aniversa
ri de Manuel de Falla.

nica tradicional i en la que també s'hi
inclouen peces amb solistes, a la que
seguid una segona molt més tradicio
nal en els seu contingut, pero encara
da al Nadal, on s'interpretaran peces
americanes, mallorquines o valencia
nes entre al tres, encara que sota la
direcció de Valdecabres, cada concert
és una innovació per sí mateix".

-rc-"' .....
/ GREVC>Y-,

Fotocopies • Copies de pl~mols • Enquadernacions

Copies Color
Consumib.les de la marca d'impressores HP

PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

J6 CRlSTINA GARCIA

L'Orfeó Navarro Reverter
actuara a l'Auditori

L1ibreria - Papereria -Copisteria

L a Fundació Bancaixa ens dóna

I:oport~nitatde veure en directe a
I Orfeo Navarro Reverter de

Valencia. Aquesta agrupació, molt
important a n.Ívell tant estatal com inter
nacional, ens oferinl el proxim diven
dres a les 20.30 hores, a l'Auditori
1\:IWlicipai, el seu Retaule de Nadal, que
enguany compleix vint-i-quatre anys,
dins el Cicle que la Fundació Bancaixa
esta oferint per tota la Comunitat
Valenciana. Cal dir que el concert que
faran a la nostra ciutat será l'únic de tota
la provincia, el que Ji dóna encara mén
entitat.

Sota la direcció de Josep Lluis
Valldecabres, ¡'Orfeó Navarro Reverter
és UIla de les fonnacions més prolífiques
i edectiques de la nostra geografia_
Igual graben discos amb les solistes
Teresa Berganza i Maria Bayo, com
actúen al costat de La Fura del Baus en
el poema simfonic que van representar a
Granada amb 1110tiu del SOé aniversari
de FalJa. Habituals al Palau de la Música
de Valencia, els vuitanta components
d' aquest cor de la capital del Túria,
combina, segons el seu president,
Vicente Moliner, "el més novetós amb
el més tradicional. Ai..ú en el retaule
d'enguany introduim el 'Magllifi.cat'
(1989) d'Arvo Part com a novetat,
apart de l'Ave Maria d'Elgar (1857 
1934) la ¡Vfisa Nelsoll, de Haydnt, en el
que constituid la primera part del
concert, encarada a la música polifo-

/=:;<,~ I:L (.¡:--- .. y

!,-~(~./~ /:S~:-:I

Abierto /{~!'\:~ I
viernes, sábados /l'JY ~""LA 1

y vísperas de ..:.l.. ....0...... I
festivos

'-- ~IL.. -_--_-.-_--_-..--:.._..-:..::~
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las zonas reguladas están convenientemente identificadas de la siguiente manera:

1.- Con señalización vertical de INICIO y FIN de ?Ona.
2.- Las plazas de estacionamiento dentro ce la zona O.RA estarán señalizadas 1crlzonléllmente C01 P!"!TUR·,,;

En todas las ciudades, el problema del aparcamlemo a8 plantea como uno de 10$ más (lcudantas y a la vez de más diJícil solución.
Las plazas de aparcamiento existentes en la via pública son insuficientes para absorber la demanda, cada vet. mayor, de estacicna
mIento..

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido implantar la O.R.A. (Operación de Regulación de Aparcamien~os),consciente~
de que es el mejor método para regular y hacer posible fa utilización racional da aquellos espacios urbanos dedica- ,':~
dos al estacionamiento de vehrculos. ,
, Con la Implantación de la O.R.A. se pretende mejorar la oferta de estacionamie'lto en algunas calles cue, cor el
crecimiento de la ciudad, han visto en los últimos años incrementar los problemas de clrculsción y eslac:cnam;ento.~

El objetivo principal consiste en facilitar el acceso a las escasas plazas de aparcamiento existentes a un mayor nú- i
mero de vehículos, cuyos usuarios precisen realizar desplazamientos de corta duración.

- .._.. - -_ ...

1r==:¡1=~,~I-----~-\lldentiiicacI6nda las zonas reguladas)

i~t11
11c=Jr.-
~--ll-. L~,~..:~~~.Y las plazas de eslecionamie~to.~e~_e~ado con PINTURA AMARILLA.

Identificación de las zonas reguladas

Las zonas reguladas están convenientemente laentificadas' de la siguiente manera:

1.- Con señalización vertical de INICIO y FIN de zona.
2.- Las plazas de estacionamiento dentro de la zona O.R.A. estarán señalizadas harizortalrnente con PINT'JR/l.
AZUL, Y las plazas de estacionamiento reservHdo con PiNTURA AMARILLA.

horario!
DE WNES AVIERNES

9:00013:30 yde li:OOo 20:00 'loros

SABADOí :9:0{} a 13:30 foros

OONJNGOí yFEST1YOS :GrotJila

nEMro DE ESTAOONAmaliO

El ~,m¡x: 1r.J)j'J1O ce esbcicncmiento ollbrizodo e¡ e! que figu:a

e1 enáe', COl" ur, rr.éxi:no de 2bes.

Zonas a regular 1'T.pl{.:t",~o(-ér

1/ / / 1/ P"J!..c'e onp;J:Jc Ó'1

. ~ P1..~~A~oe·' /./
,;! / lo AJUNl·A.~~'••

tarifas
Mrl'HMO 25 MINUTOS 25 PTAS

1 HORA 60 PTAS

MÁXl\ la DOS HORAS 140 PTAS

A PARTIR DE lOS PRIMEROS

25 ",ll.1'<lJTOS, EN FRACCIOSES

\lí'<¡",'lAS DE 5 ",ll'.'LTOS

DORNIER S.A.

PROXIMO DIA 16 INAUGURACIÓ
Estacionar bien beneficia a todos
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Director

Plaza Mercado~ 1 - "Cel. y Fax: 471432 12580 Rcnicarló
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car a dia'97 sera'la

~~
----~------------LJ

"'-\cí és on es concentra, gairebé,
la participació de les associa
cions", ha dit Enric Belda, promo
tor d'aquest celtamel1. T:mnKltei.\..
13 creati\itat i I'esport no S'hrul
deixat de brulda, i tots pociran, per
exel1lple: na\egar per r interior de I
Bel1lcarland13 amb Wl proL'rdJUa
infonmitic, el '1v!agananes'.~ I

----.J

..• ~ .

.~ ",
/ ,\'.

/' \
I \

\

més agradara a toL anlb esp.xta
eles encaratas als més menllts,
runb titelles, pallasos i tcatre. Per
als no tan menuts, la
Coordinadom de Penyes ha prepa
mt lUla [esta de cap cLl11Y de5prés
de 1l'S dotze oUTIpanades."La
Mar de Cnstructlya' ofereix la
possibilitat de participar en taJlers

El cavallet de mar será la 'mascota' de l'edició de benicarlándia d'emluanv i s'ha estret d'lIn
concllrs fel per tates les escales benicarlal1des, d' 011 ha eixit guan;'ado~ aquest dlbuix

Francisco nos, el nostre regidor
de Cultura. "molt innovador".

Amb un pressupost de
4.600.000 pessetes. "inferior al
de i'any passat pero amb més
qualitat", segons flos,
Benicarlindia tindrá diterents
espais englobats c1ins del c1iferents
lemes que els propis xiquets hrul
biaL 'La /vJar de AJarillera' pro
posa una selie d'activitats com am
passaJar en el Trenet de
Benicarl:'mdia fins al POlt, on es
adra gaudir d\ma volla en golon
cltina, a més a més d'exposicions,
animació marinera, LUta ludoteca i
un restaurant marineL Per una
altra bmlda, '/'o A-lar de Solidaria'
ha prepmat les 'Primeres Jomades
de VOKLUltatiat Social' durant
aquell cap de setmana. 'La Mal'
d El'jJeclacular' sera la part que

r6 CRISTINA GARCIA

B:\7CJlU_.i.\DU LI .\f.·IR DE

Drr ERmJ-J. Aquest és el
lema d'enguany del certa

men de Nadal que cada finaJs
d'any ens otereix I'Organisme
Autonom de Cultura, i que té al
cavallet de mar com a nou prota
gonista

Dlmmt sis dies, entre el 26 de
desembre i el dia d'Any Noll, els
xiquets i xiquetes benicarlandes i
de tota la comarca podran gauclir
deIs diferents estands que els ani
madors cultw<.'Js Enric Belda i
Walter Zonlla han prepru-at, en
COl~lOlCió amb les cliferents asso
ciacions i entitats del poble, al'en
10m d'tOla cosa que ens és tan prO
xima com és la mar.

Des de fa sis anys, cada xiquet
i xiqueta ha de dipositar lUl:1
'enbnda' i en aquesta nova cdició,
com en la pasada, Benicarlándia
aposta per Wl món més net. per
aixó hi haurá contenidors de
paper, vidre, pl<'tstic, piles... on es
podrru¡ dipositru' les 'entrades',
pero amb la pecuJiaritat que aquest
any trunbé podran camiar l'entm
da per la moneda oficial del certa
men: el !.an(ho, que sera una
manera de "eure si es sobrepassen
les 16.000 persones que van pas
sar per J'edició del 96.

La inau/:,'1u-ació s'espera sona
da, j els 60 vo1Lmtruis que té el pru'c
col.Jabomran esb'etmnent amb el

Igrup de teatre local 'reO/IV de
(Ju¿mlia' ja n'está treballant per
ofelir lOl espectacle, com ha dit

l'
\.

e t dio

Fotos enuna hora

Atención novios, regalamos un sensacional video de boda

i_ Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 4714 32 ·12580 Benicarló I
____:---- .J
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E Centre Oc 1 ac·ona rr ostra
e s treoalls (le s sel s alumnes Cantautors

Les instal.lacions del Centre Ocupacional es traben a la carretera de Citlig

Cal recordar que]' exposició roman
drá aberta en horari de tarde, des ele les
cinc, i fil1S a les nou de la nit. Acueliu i
regaleu productes del Centre
Ocupacional per Nadal!.

Si en la resta de eamps cultu
rals s'ha aconseguit uns
mínims referents nacionals~ pel
quef'a a la cam;ó vivim encara
deis quatre monstres sagrats

embla ser que els GUltautors tomen a
estar de moda, I'exit de la gira "Al
gUIto cs l/l/es/m", I'eelició del CD

"Can/all/ores. Obras maes/ras", o la bOila
acollida de nous cantants COI11 J3\ ier
Alvárez o ROSc'111a, avalen aquesta teoria.
Peró, que s'ha fet elels nostTes cantautors?
L'altra nit el pelioclista Jordi Garcia Soler.
lUl deis qui més s11an ocupat de la can~ó,

teia pública la seua empreyrullcnta en Wl

pmgnU11a cultural del Canal 33. ¿Perql/e la
mor/ d'Oridi ;\lon/llor, -es preS'Ulltava-, va
ohrir d/lra/1/ dos dies e/s fi:leno/ícies c/'a
ql!c.wa /elel 'isió i moi l/O .¡·c Ii m donar /In
eSI)(f() -1 cominuava- ¿Que passoria si de
Cataltil~¡:a desoparegl/eren de soh/e lo/es
les edi/orials q/le editen /lihres en ca/alá, i
/o/es les q/lc ediren Ilihres el1 casrellá/rm
liadaren la .1'('/1 cen/ral a :'\Jfadrid? [ es res
ponia ells Illateix afumru Ir que seria tLlla
cntastrofe nacional. J)onc\', -eonclo"¡"a-, és ell
que pnssa aCrl/allllell/ (1mb la eal1í-'ó a
Ca/alu!!\ a. l a la resta de Pai"sos CataJans
(rullb pereló). afef:.~liajo

Si en la lesta ele call1ps cultmals s11a
aconsegl.lit uns lllínims referents nacionals,
pel que fa a la can0 vi,im encara deIs qlia
tre monstres sagmts que han sobreviscut a
l'acabrullent del fianqlusme, runb I'única
excepció de tres o ql.latre S'111pS de rock.
Com \'a escriw'e Lluís Semlhi.l11a als
COlllell~al11ents elels anys seixm1ta. ens
calen cantants d'nra. AI11 més que majo

delRegaleu productes
Centre Ocupacional

! '
i
I ~:6 REDACC¡O

1

I1

EI\"¡a-. p.~.Ctrj~a.t~t;-d-e-~~Bllel~lalcl.,~la)I~']1~1o~~·Ob'I-,Ee~.-----c-a~da-~;:'-"e~-':~~;;~~ti~~~l-c-n-(tot,
>::J . ..; i els alumnes cs("an molt il.lussionuts

• com cada any des de fa ser. les per poder ofcrir e!s seus treballs i que

I
portes de la Caixa Rural per tal de que e1s agraden a tots". El COl1sorci valen
tots els que n:lIgen adquirir el s pro- cia de seneis Socials de Castelló

1

I ductes que durant tot J'any han fet els (CO\JVASER). propietmi del centre,
alumnes del centre. reb amb il.lussió les pro postes que

Des d'avui i fíns al dia de la Lotelia Tones i els seu equip li fan cada an) per
del gordo, el 22 de desembre es podran organitzar l"exposició i la venda del
adquirir tota mena d'objectes, amb objectes, que fonnen pal1 del dia a dia
preus que van des de els vint dmos fins d'aquestes persones discapacitades que
a les 10.000 pessetes. Des de manuali- realitzen tota mena de treballs al centre.
tats fíns a quadres. [v[cnuts i !,'rans
poden trobar aquells regal de 0.'adal que
estan buscant per oferir als seus éssers
més estimats. Juan \1anuel Tones,
pedagog i director elel Centre ha elit que
"cada any rebem la visita de més
gent, que s'interessa pel treball que
realitLem al centre".

r
ESTELLER IMPORT AUTO ESTELLER

Benicarló
47 17 08

Vinaros
400768

Benicarló
47 17 08

Vinaros
400768

'-------------------------~--------------------_._._-- -_.__.-



Plenari

,;6 1 R. RA~liREZ

U
na vegada més, com cada any, el GSM

del PSOE d'aeí, del PV ( com a ells els

agrada autoanomenar-se sense saber per

que) tomen a jugar a la srta Pepis. Volen un pIe

extTaordinari. per parlar d'allo que els nnmen de la

capital: els presupostos de la Generalitat

Valenciana. Una vegada més sobre el magnífic

escenári de la sala de Plenaris del l'llm

Ajuntament el Sr. Tiller (amb accent a la e) i el Sr

Sanchez (amb accent a la a) lIuiran el seu adoctri

nament descamisat en una oratoria sense prece

dents. A tot ar;o la resta de mortals ens pregLUltem

si paga la pena i els diners Lm caprici com aquest.

Naturalment I'inefable batlle benicarlando els fara

el favor de deixar-Ios e:\.¡Josar les seues conclu

sions. Aixo sí sense fer-Ios ni cas, com qui sent

plome.

Ja hi ha que comenya a estar-ne més amunt

delmelic de.f/stros poJitics que per la glória de la

seua mare caldria que plegaren i se'n tomaren cap

a casa. El poble ho agaiJiem i seríem benevolents

amb la seua inefícacia com a opositors. Pixen tan

tes vegades tora del test que els seus escons ja

deuen fer una mica de flaire. /\mb tot, l'alegria

que regna en les seues cares es sobrada.

Suposadament esperen veure passar el cadaver

de] seu enemic. MentTe pero no toten res de pra

fit.¿'!e das Cllen l

5,()~ ~ C~ íi3l
--- .--------------- .U

El Parador de Turislne acull una
exposició de Yolanda González

L REDACCJá
---------.--

El Parador nacional de
TUlisme de Benicarló
acull des d' avui dia

13 de desembre, i fins el 22.
de desembre, una exposició
pennanent de pintures i pas
lels de la pintora asturiana
Yolanda González.

J\ascuda a Gijón el 1968,
ha exposat a diferents punts
de la geografía espanyola.
com ara TorreJavega.
Oviedo. León o Vic
Guanyadora del premi R:'\E
Iosjórenes al encllentro de
Europa' al 1987. \a guaIl
yar. tanmateix. el \'
Certamen :\acional de P1ll
tura en la Gastronomia
d'Orur (Astúries) al 1995.

D'aqucsta exposlció que ara presenta, la crític Rosario Carril \3

escrime que "Yolanda Gonzále:: ens jJresenta 1Ines piJll1lreS realilzades
cntre /<)89 i 1995, (In asigna al color un papa esscncial.jllntament alilD
el dihuix. Dos grtijJs d'ohres d{fáenciades. Per lina pal'!. els relrates de
dones d'oltres cultures, amb lafígsonumia i e/ colon! deis seus restlts
característics. /'er l'a/II'a, les obres de caráCler personal, amb lIJo/¡ de
rilllle i vitalital, f/I,! tan ciares en qumll a les qiieslions formals, encom
(jue hi ha un diáleg entre color i dibuix". S 'ha de veure i gaudir-ne.

V Prau de discussiolls polítiques i més fer, senyors regidors'

v Que coi és aquest holograma') (missatgc xi tiat d'un lector per a un altre lector)

el' Si ja tenjem prau amb Llna L10tja del port illacabada, un muro trencat i tot per arreglar, ara només ens faltaveil les rates que
van campant al seu aire per tota la zona del faro de la rodana, a veure si al,gú es decideix a enviar els mataITates l

I
I

I e é e I
I Hem posat a la vostra disposició un contestador automótic perque hi deixeu les vostres apinions. queixes i su9-1

[r:neles_:aIqUedeiXeu_el_vostre~a~~úmer:de doeu:ent d Identitat (aquestes da~es seran conlidenei:=-J
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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 A.RTíSTIOUES I
CULTURALS.

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

1.1. L'ajuda a entitats de la pro
vincia de Castelló que realitzen
actuacions culturals i artístiques,
dins ¡ fora de 1'8mbit provincial i
inclús internacional.

1.2. La promoció a través d'a
questes actuacions, principal
ment fora deis limits de la pro
vincia de Castelló deis anagra
mes de la píOvíncia de Castelló i
de la propia Diputació.

2n. Podían presentar propos
tes per a la selecció de! conveni
entitats legalm3nt constitu'¡'des
que reunint els requisits que es
desprenen del punt primer ofer
ten la realització d'accions cultu
rals de difusió i promoció de la
provincia de Castelló i realització
d'activitats artistiques i culturals.

3r. Haura de presentar-se la
següent documentació:

a) Acreditativa de la constitució
de ¡Ientitat, estatuts, representa
ció de la persona sol'licitant,
fotocopia legalitzada del DNI,
declaració de no estar incursa en
incapacitat o incomptabilitat per
subscriure convenl 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 cuiturals 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'efeete.

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

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

4t. El termini de presentació de
sol.iicituds 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 rora 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 dirondre al Ilarg d'a
questa els anagrames promo
cions de la provincia i de la
Diputació de Castelló i realitzar
un minim de 10 actuacions artis
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 convenio

11é. 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 acetal.,
Francisco Martinez Capdevila.
El Secretari gral., Manuel Marin
Herrera.

'---------_._----_._--------------------------------"
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Entrevista a Joan Bretó, entrenador del C. D. Benicarló

"La situació esportiva és bona, pero l'economica...
a més a més ens hem quedat amb una plantilla molt curta"

f6J RODOLFO SERRANO [ FRANCESC OELCASTfLLO

Aquest darrer diwnenge no es va disputar cap deIs partits
corresponents a la Lliga Regional Preferent Grup Nord;
l'aigua va esglaiar tOth0111 i el Benicarló, després de

viatjar a Valencia, se'n va haver de tornar per la neglicencia del
Llevant U.O.

Perque ens comente una mica com va anar tot i fer-nos-en
cinc centims de la marxa de la temporada i del que envolta el
nostre club, La Veu s'ha posat en contacte amb un deis respon
sables (el més responsable?) del miracle que esta vivint el C.D.
Benicarló. 1no és exagerat pensar en actuacions taumatúrgiques
quan hi ha una plantilla CUl1íssima i uns problemes extniespor
tius inabastables i, malgrat tot, el Benicarló té més punts que
I'any passat per aquesta epoca i no ha abandonat en cap moment
els 1I0cs de la promoció.

L< Vt.<-- Que va pac\'!iar diumenge, Jua!l ?
Joan Bretó- Vam sortir a les set del matí perque havíem de

jugar a les deu. Pensa que els d' AJcanar es van alr;.ar a les siso
Vam arribar i després de veure el Camp, vam pensar que sí que
es podiajugar. Els del Llevant no havien llevar les reixetes deIs
desaigües, cosa que vam fer nosaltres i l'aigua va desaparéixer.
A més era un terreny de terra i sí que es podia jugar, ens inte
ressava esportivament i economica.

L.V.- 1 que hi potfer ara el Benicarló ?
J.B.- No res, legalment no es pot fer res. Si 1'arbitre decideix

que no es pot jugaJ i ho posa a l'acta, tots hcm d'acatar-ho.
L.V.- 1 qualljugarem ?
J.B.- No se sapo Hem mirat el calendari i no m ha dates i els

Nadals d'enguany no propicien cap jornada de descans... No m
haura més remei que jugar entre setmana.

No cal dir el daltabaix económic que aixó suposara per al
Benicarló; els jugadors treballen tots i hi hauran de perdre el
jornal per anar a jugar_ Que m farem ?

L.V.- La situaciá esportiva del Benicarló bé, no ?
J.B.- Sí, la situació esportiva és bona, peró l'económica...

Han fUbrit alguns jugadors i se'ns ha quedat una plantilla molt
curta. Són treta-vuit jomades les que s'han de disputar i, a la
lIarga, en podern sortir perjudicats. Malgrat tot tenim un bon
juvenil i "no hay mal que por bien no venga", ara tindran oca
sió de guerrejar-se una mica. A més, afortunadament, tenim un
vestidor molt unít, sense "camarilles", són tots un grup de bons
am1CS.

L.V.- 1 quin remei veus a tots eixos mals ?
J.B.- Trobo que fa falta gent a la Junta. Agustí esta molt

desemparat. Si m hagués més personal es podría distribuir
millor el treball, hi hauria Wla coordinació a tots els nivells. El
club necessita gent, així és com es podria crear una bona inrras
tmctura, treballant amb els del Benih0l1. ensenyant-los a jugar

als xiquets de ben menuts, a jugar, no a competir. Competir-ja
ho faran al juvenil, sense preocupar-se massa, i després" ál. ",-
Benicarló. - I

L.V.- Em cOllsta que el Bellicarló t'lm anat mo!tc\· allYs al'- ,
darrera; com és que englUl1lY, per ji, t'hi has decidit ? -

J.B.- He treballat 11101ts anys al futbol base, i veia que per
exemple el juvenil estava molt deixat, que tota la tasca del fut
bol base es perdia al juvenil per un problema de coordinació.
Que tot vaja a expenses de I'entrenador d'eixe any no ens porta
enlloc. Aquesta temporada hi ha una bona entesa amb Albe1to _
MlUloz, el xicot que porta el juvenil. Hi voldríem tenir més
temps per ajudar-Io Pérez 0110 ijo. Pero ja t'he dit, si fórem més
gent...

L.V.- EllglUl1lY s'lul1l dOlUul1wltes baixes, !ti has tillgut res
a veure ?

J.B.- No n'm ha hagut cap de tecnica. Santi i Vasconcellos
se'n van anm per mi 11 orar. Paquito tenia problemes de genoll i
ara esta a 1'0rpesa on només entrena un dia per setmana. Pucm
ja saps que va ser apru1at de l'equip per insolidaritat amb els
companys. Álex, que era un jugador promocionable, perdia
diners venint tres o quatTe dies de l'Aldea ací i per aixó se'n va
anal' a l'Amposta i, per últim, Jaime Federico tenia alguns pro
blemes de salut i no hi acabava d'estm integrat en I'eqllip.

L.V.- Persollalmellt et deus selltir molt satisfet, 110 ? Amb
tot~· els maldecaps que !ti !ta i la situació esportiva es tall bOlla
o mil/or que la de l'allY passat en aquest temps.

J.B.- No s'ha d'alyar el pell de I'accelerador. La temporada
és !larga, si hi hagués més plantilla penso que fins i tot podríem
miliorar tot el que es va aconseguir la druTera temporada.

L.V.- 1 el diumenge el Nules.
J.B.- Sí, i hem de guanyar per no perdre el tren de la classi

ficació, pero tenim quat:re baixes importants. Eloi, que es casa
aquest dissabte, Castro i Adell, expulsats el darrer partit, i el
central Juanjo, que també contra l' Alcora va veme la cinquena
targeta. Tots quatre sónjugadors basics, pero ja heu vist que han
sortit Flos, Quico o Troncho... Alsjoves només els cal una mica
de. rodatge, perque saber ja en saben, ja.

Aquest és Bretó, W1 home unanimement estimat i respectat al
vestidor, que té fruna de ser 1m gran psicóleg i que ha demostrat
en moltes ocasions les seues aptituds d'estrateg.

No voldría acabar la present pagina sense desitjar-Ji a Eloi
(encara que siga vinarossenc), que Ji vaja bé i que tinga la major
de les ventures matrimonials (que si pareixo Angel Giner'J,
doncs ho sento, no ho voldría).

Tot aixó i molt més, el dillmenge al Municipal (abans, de
moment, de la Cru¡wfa) suposo que a partir de les 16'30, i hi
podra adquirir la lotería que tocara (ja sap vosté que ho ha pro
nosticat una meiga a la televisió local de Castrelo do Miño).
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Monica, sancionada contra el Dénia., pero
cal destacar la reaparició d'Esther, que ja
feia quatre partits que no jugava i que va
dirigir molt bé el joc portal1t a cistella a
les seues companyes i no deixant que se
li escapés el partit de les manso

Després d'una primera part molt flui
xa, en que les benicarlandes no van entTar
en el partit, la segona part va ser diferent.
Gracies als nombrosos triples d'Esther i
als l1enyaments interiors de Pepita, les
benicarlandes van anar guanyant telTeny
al marcador fins que van elúllinar Ana i
Mar. Amb només cinc jugadores -dos
d'elles juvenils-, el Benicarló no va per
dre el nord del partit. El perill, pero, va
anibar quan les de Castelló tenien la
daITera possesió i les nostres només
tenien tres punts d'av3ntatge sobre elles,
pero només van poder anotar un tir de
dos i el partit es va quedar a casa.

Les nosh'es jugadores es desplacen
aquest cap de setmana a BUljassot el dis
sabte a la tarde. Que vaja bé '

;6 R.IQ~EL Rl:LAFI

Tensió i emoció és el que ens van
fer viure el passat diwnenge al
pmelló espoI1iu municipial les

jugadores del C. B, Benicarló. Les nos
tres xiques s'imposaren per un ajustat 52
51 a un C. B. Castelló que venia a per
totes, pero que es va trobar amb un equip
local amb ganes de guanyar.

Aran no va poder comptar amb

Qu·n pat·ment!
es g anyen el Castel ó al darrer segon

152 c. B. Benicarló I
I Mar, Montse (2), Pepita (15), Núria I
I (4) i Ana (4) -cinc inicial-, Esther (25), I

E. Aragonés ¡Raquel. I
25 faltes personals, amb ]' eliminació :
de Mar. I

51 C.B. Castelló !I',

Ana, Cristina (9), Eva (1), Vicky (18) i
Esther (7) -cinc inicial-, Laura (2), i
Irene (4) i Bea. '1

24 faltes personals, <1mb Cristina a la ,
banqueta. !

Les benicarlan

Pepita va fer un gran panil contra el
e B. Caslelló, sobre tol dins la zona

_·MN",,~~~mrn¡!~iil!l:=~~:=¡lIOl'l!2l'llIlllZil¡.::;¡z_==_~!!.:mi~tm:lllllCl3l:!!r:lreI

E Benicarló ca" en l'ú tim ¡lartit de la primera volta

.... :

;6 EI..O! B.,ll: IRRI

I Benicarló va perdre
en el que sigué I'últim
partit de la primera

volta davant el Patema, que
1l10stra el perque és el líder.

El club local, per no perdre
la costum, comenya guanyant
h'Tacies als triples i als encelts
exteriors deIs seus homes, per
contra el Patema pareixia
neguitós i es precipitava un
poc en els seus tirs, es podia
pn:veure que la zona mixta
posada en marxa per Vicent
SaJes donaría els seus fi·uits.
Pero quan millar anava la
cosa el Patem3 iguala el partit
mitjada la primera part gra
cies a les bones triangulacions
que efectuaven per els cspais
defcnsius que deixavcn cls
jugadors del Benicarló La

lesió de Juanjo a falta de 8
minuts per a la fi de la prime
ra part i una técnica a Manojo,
unides a les penetracions i
rebots defellsius visitants
feren que se n'anaren al des
cans 11 punts per dalt.

A la segona palt, el
Benicarló es conseguia posar
a set punts peró d'aci no bai
xava, els de Patema es limita
ven a moure el bajó i fer ciste
lIes de baix el tauler acom
panyades de la falta personal.
Poc a poc el Paterna va
aumentar la diferencia i acaba
el partit guanyant per 63-78.

El Benicarló jugara el seu
últim partit abans de Nadal el
día 22, davant l'Almassora,
aixó vol dir que l'equip té
dues setmanes per preparar-lo
i intentar fer un regal anticipal
de reís a I'afíció.

63 C. B. Benicarió
Llorach (8), Masip (1), Sorlí (J 8), Cmnós (14) i Pellicer (1) -cinc ini
cial-, Palazón (8), Lam(3) i Salva.
25 frutes personals, amb les eliminacions de Lara, Palaznn, Llorach i
rv!asip.

78 Basquet Paterna
Rwnírez, Dlná (10), S. Sirera (6), Pén::z (15) i Carbó (17) -cinc ini
cial-, Sanchis (9), S. Sirera (16), Ramon i VentimilIn (5)
19 faltes pcr,;om~s i LU'L:1 tecnica, sent eliminat S. Sirera.



EIs reis porten carbó anticipadament al Benicarló, que perd

Fernando Vicente, subcampió e
Cata unya de ten ·s

z,¡ REDACClü lando, peró, es troba al número 19
d'Espanya, mentre que 'Beto' és cl2lé.
Ambdos tennistes comparteixcJ1 habita
ció, entrenaments i ami stats a la
Residencia Blume de la Ciutat Comtal i
coneixen a la perfecció el joc de I'altre,
peró quan es tracta d'ei.·ir a la pista..

Femando, que va participar al Trofeu
Compte de Godó d'aquest any, s'está
preparant per afrontar la próxima tempo
rada amb loles les garanties que els seus
recents exits li avalen. Entrenaments i
esfory personal, peró sense deixar els
seus estudis. Des d'ací, enhorabona, per
haver anibat a la final '

totes degudes a lesions, que pateix el club tan s01s es \'an poder
desplayar a jugar l'encolltre ,'uit jugadors de1s catorze possi
bles. Peró de totes maneres aixó no és excusa sufíciellt com per
a qtie el líder de la categona com afortunad3IT1ent, continúa
sent el C.H. Benicarló, torne a casa amb una denota tan abul
tada que puga fer pensar als altres equips que, prompte, I'equip
benicarlando sera desbancat d'esta pli, ilegíada primera posi
ció. Esperem que la propera setmana i da\'allt ]'Alzira es
puguen refer les esperances que al pnncípi es van crear amb
aquest equipo

Aquesta vegada ha estat l'Alboraia el que ha
guanyat, i ¡de quina manera!, a un equip
benicarlando que sembla ha perdut en aquest
tram ele la lliga les forces que tenia al princi
pi de temporada.

30
19

tenista benicarlalldo Femando
Vicente va perdre el passat diven
dres la final del Campionat

Absolut de Catalunya contra Alberto
MaItín per 7-6 (7-4),5-7 i 7-6 (l0-8), en
un ajustat partit que va durar tres hores i
mitja a la pista central del Club de Tennis
Pompeia de Barcelona.

Martín, guanyador recentment del
Roland Garros júnior, és, aIs seus 19
anys, una de les joves promeses que, jLU1
tament amb Femando i el seu germa Pepe
hi ha ara mateix a tot l'estat. El benicar-

;6 Cum HAl'.'DBüL BEN1CARLO

Co Bm. Al oraia
C. H. Benicarló

Fernando Vicente, un deis 'bessons d' or'
benicarlandos del tennis espanyol

A mb 1'anibada del Nada!, i contnlliament al que els
ocurre als bons xiquets, a l'equip senior masculí del
c.H. Benicarló li estan deixant grans quantitats de

carbó en els seus partits de la segona divisió autonómica. Si la
setmana passada va ser l'Alaquas el que Ii va prenclre els dos
punts, aquesta vegada ha estat l'Alboraia el que ha guanyat, i
de quina manera!, a un equip benicarlando que sembla ha per
dut en aquest tram de la lIiga les forces que tenia al principio

També s'ha de dir que, degut a les moltes baixes, gaLrebé

fVléndez Núñez, 91
Talf. 47 35 44

BENICARLÓ
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1 bar do:: la f:lculla[ esta just a la clreta de les escales, el
sen'ci de eopisteria al fans del p,Lssadis i caminant flns
al' esquerra s' arriba a secretaria. És més, si m'ha dema-

neu, podria trobar 11ns i tot la biblioteca. Coses d'cstudiants.
En c3l1\'i enl costaria anys i panys saber ón he d'émar per [TO

bar allo que anomenen 'espon llniversitarí'. És COIll el tercer
orgasmeo tothom en parla, pero ningú I'ha vist mai.

Al nostre estat, rinterés per resport Ltniversitari és,
diguem-neo Poe Popular
(PP). :':0 t~ C:lp tras-
cendenci:l. TOl el pes de
la fonnaeió deIs jllga-
dors ¡jugadores recau
sobre els clubs pri\3ts.
o-\quesla crcuJnstancia
esc!evéo per a nti, molt
periIJosa, ja que els
clubs t:ln sois 6 preocu
pen pels resultats, dei
"ant a banda I'enyorada
form3ció. Es perdo a
més, una gran popmmi
tat per uní ficar alglUls
critelis motrius básics.

L'esport és el com
plement ideal per a la
tasca formati\3. Aquesta
premisa tan sois es contempla quan els xics i les xiques són
mo1t menuts. Un cap creixen s'han de buscar la vida. S'oblida
que I'esport serveix per descarregar tata la tensió acumulada,
per exemple, durants els examens. Si els cereals van sempre
amb llet, si Robson va sempre amb Mow'inho, per que l'esport
i l' educació no \'(lJ1 semprt:: junts'> Qüestió de gustos.

A I'únic pais que primer et crida i després t'espanta, Estats
Units, la situació és Illolt diferent. Allí es lé una consciéncia
correcta de la impol1áncia de 1'esport. Les universitats desti
nen molts recursos economics per potenciar l'espol1 com a
complement ideal de {'estudio Fins i tot si ignorem el negoci
que obtenen les grans uni\'ersitats amb l' esport, veiem que la
resta de centres t<lmbé cuiden aquesta activitat tan necessaria.

Em consta que no tOla la culpa és deIs úniversitaris i de les
universitáries. Si bé és cert que molts d'ells tan soIs es mouen

per imitar 'Chiquito de la
Calzada', també n'hi ha
c!'altres que es traben
amb una falta d'infraes
truetures molt gran. Els
campus universitaris
tenen per regla general
bones instal.lacions, pero
no hi ha estructures de
cmpetició definides i
canlpionats interuniver
sitaris re¡"'1llars. Tot es

'0' 'o. ~ reducix als quau-e partits

de futbol organitzats el
dia de festa major.
Cal que entenguem
d'una vegada per tates
que l'esport ens ajuda a

manten ir I'organisme en forma i aixó, encara que coste de
creure, millora el rendiment eshldianti1. Deixem els 'aixeca
piules' i 'escalfabraguetes' a banda. Cap beguda energética
ens aj udara a estar en fonlla. El que s'ha de fer és més esp0l1.
Tot el que no siga aixó será simplement uns il.lusió... óptica,
és clar.

La millar
, .

muslca

El millar magazine

La millar informació
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AGENDA CULTURAL DE LA SETMANA

Ingredients per a 4 persones:
12 carxofes

100 grs de pernil
50 grs de mantequilla

2 cullerades de fonnatge
panl1a ratUat
1 got de !let

2 cullerades de fanna. i sal

Elaboració
s pica finament el pernil, i amb
ell s'omplen els centres de les
carxofes. S' extenen en una

font refractaria coberta amb mante
quilla. Amb la lIet, la fmina i la rnei
tat de la mantequilla es fa Ima salsa
bechamel, que es sazone, cobrint mnb
elles les cm-xofes. Per damunt es
poses trocets de mantequilla, espol vo
retjant amb el fOI1natge ratllat i
ficmJt-ho a gratinar al forn, que haura
d'estar calent previament.

Un perfecte entrant per als dinars
de Nada! tan dificils de combinar.

I
Ii DH.:\n::V;j,: 15 HE HESIC\lBRE, a par-
¡ tir de les [O bores, XVICROSS

i 'CH.T-\T In: BE.'IC\HLÓ', al circuit
¡ Méndez Núfíez, apte per a sabati
Ir: lles de claus. Les insclipcions fína-

Iitzen aquesta nit, a les 22 hores. al
I

I
telefon 964. 475333 i 47328l.

1

I No es podran fer inscripcions el
mateix dia de la prova.

I

I

CONFRARrA MARE DE DÉU DE
t' ESPERANCA
DIL\lENGE OlA 15 DE DESE\[IlRE

A les 10 hores es -[¡mi una Misa Major en
honor de la Verge.
DnmcREs IHA 18 DE DESIOI/lRL

FESTl\TC\T m: L'ESI'ER\"\<;:A

A les 9 hores, I\'lisa de su:fiagi per totes
les sacies difimtes. Després, reunió per
prendre xocolate.

CASA DE ANDALUCIA DE
BE;\IICARLÓ

DIl':,\I¡';:\'(;~: 15 DE DESE\lBltE

GRAN FESTIVAL on actuaran el Coro
Rociero 'Arco his' de Vinarós, el Grup
de Ball 'Casa de Andalucía' de
Benicarló, í on es donara lectura a les
poesíes premiades en el VUl Certamen
Internacional de Poesía Andaluza.
Audítori Municipal, a les 18 hores.

CENTRE OCUPACIONAL 'EL
MAESTRAT'
EXPOSICIÓ l VENDA D'OBJECTES REAUT
ZATS PELS ALurvrNEs DEL CENTRE.
Del 13 al 22 de desembre a la Sala
d'Actes de la Caixa Rural 'San Isidro'
de Benicarló

Dl.Iors I)fA 19
CUINA ESPECIAL NADALENCA, a dUTec de
Pabicío Forés Iturbe.
Lloc: Casal Municipal, a les 16.30 hores

ASOCIACiÓN DE LA MUJER
ACTI\'lT\TS "ER.\ I>ESDlIlRE

i BENIART
I DI::L 9.-\1. 16 DE llESE.\fB!U:

I EA'f>OSICJÓ '20 anys de fotografia espa
1 ciar, les vesprades a la Caixa Rural de

Benicarló
Organitza CA.M, i OAC
DrvE"\l)RES 13
l ENCONTRE DE POETES A BENICARLÓ.
Participen: Mal·celo Díaz, Rosa M3.1ia
Vilaroig, Enrique 1. pellicer, Nieves
Salvador, Manel Gm-cia Grau i a!tres.
Al' Auditori Municipal a les 20 hores.

CINEMA
RTVE rodara, des del 16 al 20 de desem-

I bre a Peníscola, la serie 'Don Juan
Tenorio' düigida per José LUIS Garcia
Berlanga i protagonitzada per Jose
Coronado i Silvia Abascal.

L. ~

HORARIOS

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinares

de Viernes 13 a lunes16 de Diciembre Equipados con [I] J DOLBY ESTEREO DIGITAL I
BENICARLÓ

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

Lo\. CELESTNA

Per~\ciXOuz:
MIs 00BLE5 MI l\-lUJER YYO

Michael Keaton

Viernes : 22:30h
Sabado : 19:45h y 2230h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes : 19:45h y 22:30h

LA.. CEL.E:snNr\.
P'erélope Cn.rl

VINARÓS
~C:~O::-:L:--:-::IS=-:E=-=-U:-::M~

SlLEEFERs
ESTRENO
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NI CREIX NI MEIX

.,?:v JOA.."! GREGORI ALBIOL

•e asse g
,enya d'uns mesos, la monotonia més heroica ha fet
presa en el meu fide] contestador aut0ll1atic. Per una
raó o una altra, la diversitat de convocatories, felicita

cions i comandes que ]a maquina recollia sense cap mena de
prejudici ha estat substitui'da per la serie inintelTompuda de les
moltes variants de la següent estructura profunda: -Co!lons,
no et caura la casa al damunt, a tu, no' Un canvi tan flagrant
deIs meus costums no podia deixar indiferents els qui em són
més proxims, ho entenc, en especial aquells que, benintencio
nats, ja 111' auguraven un futllf de lessions psíquiques ilTeversi
bIes. No els en faré retret, pero em consta que ja es referien a
mi amb el renom curinyós d'el cenobita.

La facultativa que m~aten m~ha prescrit un
pareIJ de tranquiHes passejades a la setma-
na

El cas és que, ateses les circumstancies, la facultativa que
m' ah~n III 'ha prescrit LUl parell de tranquilles passejades a la
setmana en la direcció que més escaiga al meu esperit tra5\'al
sat. Segueix ci.lmins que conegues, m 'ha dit, i no deixes sen
deres vel1es per 110velles. Es tracta que camines d'esme i el
cei'\'ell, desocupat, vaja reacti\'ant-se a poc a poco Dones bé,
jo, pe! vici d' auto medicar-me, m 'he proposat de multiplicar
aquestes eixides amb la cOl1\'icció desviada que una majar
dosi de triaca pot precipitar la dissipació del verí. 1 no m'ha
costat gens de triar-me e] circuito

Tres llimeres extatiques vigilen a una distilllcia temorosa la
fi'ondosa altura de la xicranda, que ja mostra les beines camo
ses deIs fruits. No hi ha cap flor ara, a finals de novembre, i
les mates de baladre s'amunteguen contra la tanca del jardí
com si en l'espessor buscassen redimir-se del fred . .la fcia
anys que aquesta taca verda de l'escola enmig de I'enn muni
cipal no s'havia mostrat amb una ufana tan excessiva.

Segueixo ava11, proa a la mar, i, quan comellyO a rebotar els
dits sobre él fllmet esglaonat qUe limita el col'legi, m'adono
que no sóc capas; de datar aquest gest ancestral. Crec haver-lo
fet des d'infant, i no he vist mai que nini:,>{¡ altre !'imitás.
Previsiblement, vosaltres sí. perque jo camino tan abstret que
em deixo enganxm' el bray pel tany deIs rosers que hi sobrei'
xell. Sembla com si, fugint d'algul1 horror educatiu, volgues
sen alTav<ltar ]a meua atenció en una ternptativa desesperada.
Em pregunto quan! temps fa que hi són -110 tan! COI1l el rcng
d'arbres que un dia vaig contlibuir a plantar-- i pcnso que, si
les illversions públiques en l'ensenyament pateixc;¡ tals agres
sions, potser an'ibarem a 'considerar un luxc ,lquesta coi'iccció
magnifica de roses ofertes al bcnefici fisic i espiritual deis qui

han optat per l'única escola de tots. En els setis pri\'ats, no
estan previstes les zones verdes.

Quan 3lTibo al rInstitut de Formació Professional, després
de travessar pelnou pas de l'olivera,ja em rep la sentor pesant
de la mar. Són tres qumis de cinc, s' albiren les taques blan
ques de les barques i els glops d'ai.re han comenyat a girar cap
a garbi. Reconec la paret i no m'hi cal dedicar gaire atenció
per reproduir mentalment el missatge que ens rep cada mali:
EWjuimaleta, riure jlll1ls en.\' salvará. Tot i coneixer un pareli
de candidates a qui escauria del tot l' afectuós vocatiu, no em
decideixo a intelTogar-les. El que sí tinc per cert és que rau
tor del grafit també de¡i ser lIl1 admirador secret del gran
Antllony Quillll. No recordeu aquella pellícula en que encar
na Wl esquimal') ~vlentre evoco aquells u11s oblics enclavats en
la pelJ cremada. vaig aplegant a la Pista Poliesportiva Em ve
als peus una pilota desbocada que inútilment intento retomar
sense abandonar lffi posat digne: mai no he tini::rut ayés a ¡'es
pOli, i n'és te-stimoni el descampat d'herba seca i clapes ermes
que jau sota aquest compléx dispositiu lúdico Si ara mateix li
pogués pr<Jcticar um impossible cesiu:ia, tomaría a la lIuJ1l
esbiaixada de la tardor la ferralla d'un Gordini blau sense
rodes ni capot i, al damullt, atents a !a fotografía, veuria sis
amics púbers que hi solienjugar abans d'emprendre per sepa
rat la volta de la vida.

L'aigu8. que comen<;a a caure fa plegar len
tament les remendadores que romanien
sobre el moll.

En atenyer el final del passeig que mena a la mar, em veig
foryat a accelerar el pas. Tot el dia ha estat fent m'abogues i ]a
sal, a la cuina, fa una setmana que avisa ruixats. Veig les bm
ques ja amarrades. Les proes pesen Egues sobre la mar ner
viosa. Torno a pensar que hagués fet major servei als maríners
un espai a recer on poder remendar les xarcies els dies del b're
gal que els impossibles habitacles que els han volgut construir
contra el mur de garbi. Per aprovar la meua esmena, l'aigua
que comenya a caure fa plegar lentament les remendadores
que romanien sobre el moll. Pujo mnb elles pel camí de la mar
i, abans de tombar a I'esquerra pel carreró de l'ennita, passo
pel seti ele la tia Comarota. Ara un mur bastot veda la visió de
l'interior per 011, entre carbó i humitat, van CÓlTer un dia tota
mena d'animals domcstics. 1 pllces. El meu 3\'i Baplista hi
barata el \ell Lloreny per dos poccs i tres o qWltre d'aquells
pollastres que mai van acabar d'anibar a casa.

I
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