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Nadal, temps de família
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J
a és Nadal. Sembla que el temps passa ben poc a poc,
pero de sobte, ja torna a ser temps de pau i tranquilitat,
de ilargues vetllades falimiars i d'apats que duren hores.

Anem a aplicar la dita del regidor d'Hisenda del nostre
Ajuntament i anem a aplicar a la nostra vida alló d'uns pres
supostos restrictius en quant a despeses i ambiciós en quant
a inversions'. Gastem sí, pero amb mesura i als comeryOS del
poble. No marxem fora per enrriquir als vei"ns i col.laborcrn
arn b el comery local, que bona falta li fa. A banda, no ens
hem de preocupar per aparcar el cotxe, ja que la zona blava
fa que hi hagi molts aparcaments a la zona centre de
Benicarló. No patim.

Un Nadal pIe d'esperances per a la cultura benicarlanda,
que tallt preocupa a tots pero que només compta amb un

I

pressupost de 13 miEons de pessetes. Així corn pensen que
es poden programar bons 'concerts i oterir bons espectacIes
de teatre i exposicions. Apliquem una altra de les coses que
es van dir al pie i "no esperem que els de tora ens traguen les
castanyes del foc i hem de fer més des de dins 1~ Ajuntament' ,
Doncs bé, no esperen que siguen les entitats bancaries del
poble les que ens donen a gaudir exposicions, concerts corals
o sales d'actes perque hem d'aconseguir aquestes mateixes
coses pero per nosaltres mateixos, és cIar, sense menysprear
les col.1aboracions.

Des de ~ V4<. .k E/~, Bones Festes a tots!

I

I
LA Vet<. k g~ a Internet

Des de fa nn par'en de setmanes, pots trobar també les p[anes de l.4. Vet<. J.e I
g~ló. a un well d'Internet. Sense publicitat.

L'adre~a és aquesta:

http: íl moon . ¡nf . uji .es 1-- jordi Ilaveu . htm
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El carrer Major i el mercat, eixos centrals de les
compres de les famílies benicarlandes

es restes na a enques, teDlps de co su
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Jaime Mundo Alberto,
alcalde de Benicarló

Per a tots, Ron Nadal
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Felicitació guanyadora, d'Elena Verge Díaz, de sisé curs

Fe icitació de Jaime Mundo
Aprofitant aquestes línees des de LA V~ k
g~" vull fer arribar un missatge de

pau i felicitat a tots els lectors i sobretot que
el missatge de solidaritat que acostumem a
enviar en aquestes dates no es circumcriga

soIs ara sino que el recordem tot l'any.

Els preus, moItes vegades
disparats, no són problema
encara que la crisi agreuja
nna mica l'economia familiar
deis benicarlandos, encara
que n.ingú es priva de les
coses més tradicionals, COlll
el tan-ó. EIs pastisers del nos
tre poble ruuen que se'n ven
poc de tOlTó mtesanal, ja que
la majolia de gent té el sub
ministrament assegurat en les
cistelles de les empreses,
encara que hi ba especialitats,
com el tonó blanet, que sí es
va venen, i el fmita comií.tada
que no es pot trobat· comer
cialitzat a les botigues. Com
diu l'eslogan d'una de les
associacions de comerciants
del nostre poble, vine i apro
fita el Nada!' Compra a
BenicéU·ló.

Des de que el carrer i
Major s'ha peatona
litzat, el comen; ha
recobrat la vida

nitre completament diferent
i que, de moment, no esta
beneficiant al nostre
comen;".

Tanmateix és cert que la
gent compra, i compra mol t.
Els venedors del mercat cen
tral de Benicarló estan veient
com la gent lllés previsora fa
setmanes que ja ha fet els
seus encarrecs en aquells ali
ments típics nadalencs, com
el gall d'indi, els llangostins i
embotits entTants.

En arribar Nada1 els
carres de tates les ciu
tats del món s'omplen

d'alegria 1 de gOlg. 1
Benicarló no anava a ser
menys. Si el temps acompan
ya, i sembla ser que aquest
final de mes sera prou bo,
podrem gaudir d'unes festes
en les que el consum es dis
para fins a cotes ilimitades.
Comprar i regalar les ilusions
de tots els de casa és el que
tots [em, o intentem fer quan
atTiben aquestes dates.

Des de que el carrer Major
s'ha peatonalitzat, el comen;;
ha recobrat la vida. Es pot
veure, fins i tot en cap de set
mana, gent passajant i mirant
els aparadors. Inc1ús s'han
pujat les vendes, segons
alguns deIs comerciants,
encara que no tant COlll s'ha
via d'esperar en les actuals
condicions. Noves tendes han
obelt les seues pOltes i altres
s'han modemitzat, aitres han
preparat algul1s descomptes si
compres abans que ningú, per
tal que la gent que és previso
ra, sUlti guanyant en un lO%.

Els carrers del centre estan
ja iluminats amb llums de
festa, que conviden a passejar
i a gaudir de les ofertes deIs
comerciants benicarlandos.
La pol.1emica zona blava, que
es va posar en marxa el passat
dil!Lms, pero, no esta donant
el resu1tat esperat, i e1s
comerciants comencen a
queixar-se de que "aquest no
és el pla que ells havien pre
sentat a la regidoria de
Governació, sino que és un
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El PP aproba per majoria UDS

pressupostos milionaris en inversions

-

Benicarlanáia, el
Pare de Nadai i
Peñisnadal, a
Canal 9

José Ramon
Batiste, reelegit
president de
l'Associació
d'Antics Alumnes
de La Salle
Durant la jomada lasaliana
que van celebrar els Antics
Alumnes de La Salle
Benicarló es va tliar al pres
sident de l' Associació,
cárrec que va reacme una
altra vegada en José Ramón
Batiste per unanimitat en
les votacions. Durant
l' Assemblea General es va
donar la lnsígnis d'Or a
l' ex-alumne Gregorio
Segana.

Exit apoteosic del
festival rociero
organitzat per la
Casa d'Andalucía

El passat diumenge 15 la
Casa d' Andalucia va orga
nitzar un festival benéfic
per recabtar fons per al' er
mita del Rocio. La gala, que
va comptar amb palmeros,
vestits i faralaes i diversos
espectacles, va resultar tot
tUl éxit, tan t de participació
com de públic, que va
ompl ir l' Auditori
Municipal

Televisió Valenciana retran
metenl alguns deIs actes
deIs pares infantiJs que per
Nadal s'instr.l.len ací, a
Vinaros i a Peniscola. Aixi
Berucarlandia, el certamen
més important deis tres,
tindra una més ampla difus
sió en tota la Comunitat
Valenciana" si es confirma I
aquesta notICIa.
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MUNICIPAL

Depuradora biologica

L
a regidoria de Medi Ambient de
l' Ajuntament de Benicarló,
encapc;alada per Francesc Xavier

Rodríguez, d'UPV, va fer que s'inclo
gués als pressupost del 97 la proposta de
construcció d'una depuradora biológica
d'aigües residuals.

Aquesta depuradora es financ;aria
amb fons europeus si s'aconsegueixen
subvencions des del programa Life que
la Unió Europea ha estat ¡mplantant
a,mb bons resultats a altres palsos del
continent, j que subvencione principal
ment propostes innovadores sobre
desenvolupament i cura medioambien
tal.

Rodríguez, que va di, tanmateix, que
"aquesta depuradora no és en cap cas
incompatible amb qualsevol de les
depuradores estandard que hi ha al
mercat".

va fer un balany tot dient que, en boca de
Francesc Xavier Rodríguez, "no només d'in
fraestl'uctures viu I'home", fent referencia a
l'augmentimportant en aquest capitol. Així
mateix va demanar "més diners pe.. a dina
mitzar el comer~ i la indústria local, a més a
Olés de solucionar les mancances en infraes
tructures culturals, a pesar de ('actual dina
mitzacÍó, en medí ambient, on s'han conge
lat els pressupostos, en educació i en turis
me, que s'hauria de potenciar més".
Rodríguez va coincidir en el PSOE en la neces
sitat de pagar a temps als proveidors, el que
estalviaria molts diners als ciutadans, tal com
havia dit abans Sánchez. Els pressupostos es
van aprobar amb el vot a favor del PP, en con
tra del PSOE i 1'abstenció d'UPV

més radio

EMISSORA

it.7J CRISTINA GARCIA

Són 2.240 milions. Ni un més ni un
menys. El grup popular va presentar els
pressupostos mes ambiciosos dels

darrers anys un dia abaos. el 17 de desembre,
qne es debateren els de la Generali tat
Valenciana, a causa d'una moció presentada
pe] grup socialista municipal.

Jesús Molina, regidor d' Hisenda, va donar
a conéixer el projecte, que compta amb un
substancial augment en quant a la partida d'in
versions, sobretot d' infraestructmes. Mol ina
ha definit aquest pressupost com "I'estríctiu en
quant a deslleses i ambiciós en quant a
inversions". Segons el regidor h'hisenda,
"s'ha de congelar la despesa ,í augmentar les
il1vel'sions sense augmentax la pl'essió fiscal
als cíutadans". Va donar la noticia, tanmateix,
de que e! SEPTVA havia confirmat el mateix
dimarts al matí la consigl1ació de 520 milions
de pessetes per a la primera fase del polígon
industrial i ha considerat els pressupostos
d'''hit'', ja que "només hí ha quatl'e ./lecos
que ¡¡¡mar".

E1s sociaIistes, que acusen Molina de quali
fica.l' de flecos coses tan importants per a la
nostra ciutat com el PE.C.A.D., el traspás de
diners de Festes a Cultura, el Conservatori, que
no van ser acceptades pel grup de govem. José
Manuel Sánchez, portaveu del PSOE a
Hisenda, va titllar la proposta del pressupostos
del PP com a "planfet pl'opagandístic" acu
sant-los de "voIer vendre fum" (paraules de
J. R. TilIer), i va recabar en "la necessitat dere
taliar el deute als provei'dors, que ara estaD
cobrant a un any i mig de termini, amb UD
endeutament del 90%". EIs socialistes no van
veure cap éxit en els pressupostos sino "una
intnmsigencia en aspectes molt importants
per a la nostra ciutat".

El tercer partít de govem unicipal, la UPV,
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En quin món vivim!
16 XlMO BUENO

Ara que estem a les
portes del Nadal, i
quan a més d'entrar

dins del voraginós consumis
me occidental ens caldd
també tornar a escoltar els
missatges destinats a la nos
tra consciencia solidaria, tot
hom halllíem de dedicar 1m
moment, més o menys llarg,
per a reflexionar seriosament
en quin món vivim i que fem
per a millorar-lo.

Per aixo segmament abans
d'endinsar-nos dins l'opt"imis
me tipic nadalenc, tots hawi
em de l1egir l'article "Les
cruels lJic;:ons d'Áfiica" que
Mateo Madridejos, historia
dor i periodista, escrivia a
l'Avui del 22111196, i on entre
alu'es coses deia que "la recu
rrent tragedia al cor d'África
va suscitar la compassió, la
solidaritat i els bons senti
ments de les societats opulen
tes d'occident, encara que va
evidenciar, Lma vegada més,

fins a quin punt les grans
potencies anteposen eJs seus
egoismes politics i geoes
trategics a les seus obliga
cions humanitaries."

Realment es decebedor
comprovar que malgrat el
gran esfory solidari que hi fan
les ONGs, amb el sUPOlt que
aquestes reben deIs ciutadans
amb les seues aportacions
materials i/o economiques;
els problemes de les desi
gualtats, la fam, les malalties
i la mort no es solucionaran
mentre els govems de les
grans potencies i els poders
factics no ho vulguen. Pero
com que a tots els interessa
mantenir les situacions de
dependencia per a millorar
els seus guanys, cap ONU o
organisme hipersemblallt
podrá fer res per a solucionar
un contlicte on l'enfrollta
ment su'icida enu-e dues elits,
amb el suport núlitar estran
ger, es disputen aferrissada-·

ment el poder i manipulen les
masses fins a la més abomi
nable anihilació

Aixi als humans, que som
un número qualsevol per al
Poder, només ens queda
seguir sent coherents amb la
nostra propia consciencia i
continuar Iliurant el granet de
sorra per a la supervivencia
mundial des de les nostres
Iimitacions; per aixó ha estat
realment una meravellosa
lIi<;:ó humanitaria el que cada
ciutada de Benicarló, teorica
ment, haja aportat unes 50
pessetes al compte que
Carites, Ser Maestrat i Caixa
Rural van obrir per ajudar a
millorar les condicions de
sobrevivencia d'illls refilgiats
tant allunyats a la nosu'a rea
Iitat com són els tutsis i hutlls
al permanent infern africa,
també un número qualsevol
per als seus governants, ¡que
des de fa massa temps vi uen
en tUleS situacions horripi-

lants per a nosaltres, pero
habituals per a ells, i que
malgrat les promeses intema
cionals fins ara ben poc s'ha
fet per ells.

Des d'ad encoratjar.a tots
els que ens rebe1.lem contra
aquestes situacions d'escenes
insuportables de misena
hwnana, que a l'hora de men
jar ells ofereixen dÜlriament
totes les cadenes de televisió,
per a continuar trebaJlant en
el millorarament del nostre
món, i al mateix temps deixar
sobre la taula de l'apat nada
lenc una idea per a meditar:
perque tú donem suport a uns
partits polítics que només es
miren el seu melic sense
badar boca, mentre els grans
poders multinacional s els van
dictant les ordres a seguir?

eníscola ha viscut durant aquesta set
mana com si d'un ciutat medieval es
tractés. Tot ayó perque Televisió

Espanyola ha estat gravan algunes escenes
de la mini-serie sobre 'Don Juan Tenorio',
protagonitzada per José Coronado i Sílvia
Abascal sota la direcció de José Luis
Garcia Berlanga.

Molts benicarlandos van participar com
a figurants durant el rodatge, molt dur pero
tota una experiencia. Un mercat, un mesón,
un castell canviat i un balcó amb una
noia". amb Don Juan rondant Altres actors
coneguts, com Javier Gurruchaga i Maru
valdivieso també hi eren.
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Alambor participa
a la II Trobada

d'entitats culturals
destacades a

Mallorca

Baile
de salón

Abierto
viernes, sábados

y vísperas de
festivos

A
quest cap de setmana,
l' Associació Cultural
'Alambor' participa en la II

Trobada d'Entitats Culturals Destacades
deIs paisos de parla catalmla que es
celebra a Ciutat de Palma organitzada
per l'Obra Cultmal Balear.

Una de les ponencies-marc d'aquesta
trobada la constitueix la presentació de
la pagina d'infonnació web creada en
Internet gnkies a la qual s'esperen esta
blir HayOS de comurncació entre els
diferents paj'sos de parla catalana, com
ara el Pais Valencia, les mes Balears, el
Principat de Catalunya i Andorra, pro
posta que fou presentada per
I'Associació Cultmal 'Alambor' en la
primera edició de les trobades.

'Alambor' participara, tanmateix, en
la Nit del Lliurament del Premis 31 de
Desembre que atorga 1'Obra Cultural
Balear, i que seran retranmesa el diven
dres 20 a les 23 hores per TV3,
Televisió Catalana.

J6J C.GARCIA

Els COmeryOS
benicarlandos
romandran oberts
aquestos dos diu
menges,

L
a secció de
'Volantíns' de
Xarxa Teatre por

tara a Belücarló els diu
menges 22 í 29 de
desembre animació de
caITer, segons ha infor
mat Víctor Sanabdón,
presídent de la Unió de
Comeryos, entitats que
patrocina aquesta actua
ció.
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Xarxa Teatre animara els carrers
durant els dos diumenges en que

els comer~os estaran oberts

Els comeryOS benicar-
landos romandran

Xarxa Teatre ja ha actuat al tres vegades a la nostra localitat oberts aquestos dos diu-
menges, d'ahí la pro

posta de la Unió de Comeryos per portar aeí al senyor Tomabís i als seus amiguets,
que dmmmt de xanclots donaran una volta per clavant de tots els comeryOS associats.

EIs de Vila-real han preparat una actuació especial, amb disfreces i música per
tal que tots els beJücarlandos i benicm'lancles que vullguen podran gaudu- de la seua
actuació.

Aquesta activitat esta emnarcada dins la campanya de Nadal que la Unió de
Comeryos ha llenyat per impulsar les compres de Nadal a la nostra localitat, fet que
els ha costat més d'uo milió de pessetes entTe talques publicitaries i fulles d epro-

mo,;ó. I
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Un bon exemple

iÓ ALVAR ANYÓ

Ecreixement desmesmat de les ciutats,
en detriment deis pobles, encara no ha

arat. L'emigració del camp a la ciutat,
no ha portat tan sois u1ll1l0viment de població,
sinó també l'enfortiment d'una cultlITa i l'empo
bliment i l'oblit -quan no menyspreu-, d'un
altIa.

Les ciutats s'ban collve¡tit en e1s moton, del I
desenvolupament, peró també els centres de
decisió, imposant e/s sens costums, vaJors,
modes imodels, a la resta de comunitat':> que es
veuen for<;ades a seguir els seus passos, o a
sofi-ir les conseqüencies de la seua manera de
ser i fel'.

Ja fa algun temps,que e1s glUpS de ciutadans
que demanaven l'apOltació dels OlganiS1llcs ofi
cials del 0'7 del seu pressupost per al desenvo
lupament deis paisos més necessitats, varen
aconseguir el compromis del govem i d'altres
institucions de destinar les quantitats que pro
porcionalment els COlTespon per a aquest Ji.

Seguint la lógica de la megalomania impe
rant, les ciutats més grans hagueren tingut que
ser les primeres en donar exemple i recollir les
aspiraciolls i la sensibiliízació deis seus ciuta
dans. En el noslre ffinbit provincial no va ser
aro, i va ser l'ajuntament del Forcall el primer
que destimt el 0'7 del seu pressupost per a la
cooperació. Com era d'esperar la repercussió
d'aquesta iniciativa fau mínima, tant és aixi que
en eIs pressnpostos per a l'any que ve, són poe':>
-amb el dit d'una ma els comptmiem tots- els
ajuntaments que seguiran l'exemple.

¿ Sent veritat aixó que es diu de que quant
més té, més li costa donar¿O potser la gent de
"capital" no és tan guapa i llesta com es pensa?

amb els plats que ens ha pl'epal'at".
Forés va preparar e1s tres dins els

cimons que regeixen les jornades gas
tronómiques de I'associació: bo, bonic i
barat, i en aquesta ocasió no va sobre
passar les 10.000 pessetes, encara que
tenint en compte que es feia menjar per a
10 comensals. Feu comptes...

La tarde es va acabar amb LITI vinet
dol¡,;et amb pastes de te va servir per
celebrar el Nadal amb tates les associa
des, que van acuclir i que van paIticipar
en el sorteig deis plats, que van recaure
en unes vint dones, que es van endur a
casa seua algún d'aquestos plats tan
bons.

L'Associació de la Dona de
Benicarló va orgarutzar ahir a la
tarde una demostració gastronó

mica on Pauicio Forés Iturbe va fer un
menú de Nadal consistent en canelons de
gambes, carxofes i u-ufes, 'mar i mun
tanya' i lioneses de nata i de tunó.

Més d'un centenar de dones es van
donar cita al Casi Municipal. Carolina
Sebastia, presidenta d'aquesta associació
ha dit que "Patricio FOl'és és tot un pro
fessional i ens ho ha explicat tot a pas
i les dones s'han quedat bocabadades

,
"_3 .."t.-.

Patricio Forés Iturbe va donar una lli<;ó magistral de cuina per a més d'un
centenar de dones de l' Associació que van gaudir d'una agradable tarde

L'Associació de la Dona
organitza una jornada de cllina

de Nadal amb Patricio Forés

5JJ CR1STlNA GARCIA

TRES. SON M·ULTITUD
_.... __ DEOVE"'-ITES

• RI\OIO EBRE

• SER MAE8TRAT

Cadena DIAL

40 Pri...~ipales

Cadena SER

• ELSPORTS RAOIO (Morella)
"

StJ NEGOCIO LO CONOCERAN 8"1.000 OYENTES
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La casa per la finestra
,'6 EL MUSSOL

El mussol ha quedat una mica tras
balsat a l'assabentar-se que I'equip
de govem del PP, té la intenció el

proper any 1997 de tirar la casa per la
finestTa amb l'aprovació d'un pressupost
supermilionmi, amb LUla consignació de
més de 2.000 nu!ions de pessetes en con
cepte de despeses, i per tant també d'in
gressos.

El mussol valora for'Ya positiu que el
pIe haja aproval, malgrat que només amb
els vots majoritaris del PP, un pressupost
abans de comenyar l'any natural en que
cal executar-l0, i no COln abans que de
vegades fins ben entrada la primavera, o
l'estiu, no s'hi aprovava el pressupost que
havia de regir el funcionament munici
pal.

El mussol sempre ha tingut grmls dub
tes sobre la bondat j eficiencia d'un pres
suposl municipal, per aixó el que regid
j'actuació municipal durant el proper any

encara Ji ha refor'Yat més el seu seny dub
tós vers a ell, i més quan les raons dona
des pel regidor d'economia per a justifi
car-lo segueixen sense ser convincents.

Et mussol, davant aquestes xifres
milionaries que els populars volen exe
cutar, ha quedat perplex ja que fins ara
que un pressupost no passava massa deIs
mil milions moltes coses es quedaven
sense fer perque el capítol d'ingressos
sempre estava inflat i per tant la caixa
municipal no recaptava tot alió que els
polítics volien, i aixó portava com Cúl1se
qüencia directa i inevitable que moltissi
mes infi'astructw"es quedaven aparcades,
que els prove'idors tardaven a cobrar
mesos i que l'endeutament amb les com
panyies del llumenat, fem, aigua, ... sem
pre anaTa en augment.

El mussol és molt esceptic davant el
pressupost aprovat el passat dimm:ts, ja
que per una banda les partjdes d'ingresos

i despeses ordinaris seguiran patint la
mateixa problematica d'anys anteliors; i
per l'altTe costat les pmtides presentades
com la panacea als deficits estmcturals
de Benicarló també patiran de la nul.Ja
previsió popular, per aquest motiu el
mussol considera que confiar amb les
subvencions d'unes aclministraci ons
publiques sense fons o amb l'important
augment de l'endeutament municipal no
és garantia de res ni lampoc la millor
manera d'enfrontar la revitalització
socioeconomica de la ciutat.

El mussol creu que aquest pressupost
només esta djssenyat per a millorar el
carisma cl'un equip de govem en hores
baixes, sobretot despres de que les seues
reiterades prom eses incomplides van
cleteriorant-lo a marxes fon;:ades davmlt
I'opinió pública.
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Fitxa de subscripció

N_O_]\_If________ C:::.O:::.GNOMS

DOMICTLI------------------ -----

POBLACIÓ CP
~---

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

TEL

Se subscriu a Lt. \/4< k g~, per ]'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), O 2.470 pts (26
números, semestral, bonificació 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 bancaria O Xec bancari nominatiu adjunt
Remeten aquesta butlleta i la domiciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 núme
ros, semestral) a Associació Cultural la Feram de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal- 12580 Benicarló)

Signatura: cL________ de 199 _

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

ADRE<;:A

NOM 1COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

POI3LAC¡Ó

Control Compte número

CP

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació Cultlll"alia Fel"am de BCllicadó per l'im

POli de sllbscripció a Lt. \/4<- k g~"

Signatura d de 1996
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El viatge del
poeta

J6 JOSEP MANUEL SAN ABDON

an estat dies de molta pluja a La
SatOI~ -ja se sap, al meu país la

lLya no sap ploure-, les comwli
cacions telefoniques ho noten, tanmateíx,
encrua puc preguntar per la salut del poeta,
1110lt malmesa dmant mesas, i ruTibru' a un
acord runb en per a donru' una conferencia a
Benicarló, "La literatura i el viatge". Qui
com eU, per a pru'lru' del tema! Viatger per
Grecia, SicíJia o MaUClqueix.

El poeta és elels que s'ho valen, és per aixo
que hi han més dificu1tats de logistica, que
de tema. Al fulal tot s'arregia, Xulio
Ricardo 1hgo posa el seu cotxe a disposició
del poeta, Marc Granell els acompanya, tots
tres empn~nen el viatge cap a Benicru·ló.
Primer imprevist, aguell dissabte hi ha un
Ban¡:a-Madrid per televisió, hi haura con
ten~ncia? o anirem tots a veLU'e el prutif? Ens
fixem. una xi:fi<l. d'espectadors per prendre
una decisió o una altra, a la Ji s'aconsegueix
el nombre d'assistents necessruis; a una
gelida sala elel Casal Municipal comenc¡:a a
pru'lru' el poeta, mentre de la tele del bar ens
ruriba el pIimer ensurt, penal ele Koemrul a
Butragueño, pero a poc a poc la paraula del
poeta ens fa oblidru' el prutit de l'ruw.

Després, sopru' a lm re5taLUW1t enplena de
decadencia, les runes actuals en són te.c;ti
moní, lID cambrer repruteix els coberts, com
qui repruteix les crutes eI'una partida de
naips, no hem tomat més. Comiat,el poeta
i els seus runics tomen cap a Valencia; en el
record una frase: "La literatura és la pruau
la beUament escllta", només per aquestes
pruaules valia la pena que Josep Piem fes el
viatge a Benicarló.

una arribada molt complicada, encara
que no ho parega".

La regidora ha volgut animar a la gent
a que acompallye a la Regina de testes i
a la seua Cort d'Honor en la tradicional
visita del pessebres cid dia 26 de elesem
bre, Sant Esteve, "ja que -ha dit- tios
ara només eren les festeres les que
participaven en aquest acte tan
entranyable, en companyia deIs mem
bres de! consistori, pero volem que
siga un acte obert a tota la població i
que tots vinguen a veure els doze pes
sebres que am per ara es poden visitar
a Bcnical'ló".

Per últim, dir que dmant la inaugura
ció de Benicarlimdia el proxim dia 26, es
donara a concixer el guanyador del II
Concllfs d' Aparadors de Nadal i es lliu
raran els premis de les trages de Naelal,
que aquest any han correspost a Jairo
Sans Peris, de 6 anys, a Clemente Garcia
Montero, de 12 anys, i a Elena Verge
Díaz, que tlndra el privilegi de veure
cóm la seua creació serveix de felicitació
de l'alcalde per a tots els benicarlandos,
que nosaltres mostrem a la plana 3.

Edurne Roca presenta
la programació de Nadal

R:n CRlST1NA GARCIA

L a regidoria de restes ha preparat
lm Nadal pIe d'activitats encara
eles a totes les eelats. Un programa

que s'ha fet en col.laboració amb les
eliferents entitats que conformen la vida
cultmal i esportiva de la nostra ciutat, i
en el que s'inclouen també aquells actes
que, sense estar relacionats amb la
comissió, es 1'an dmant aquestes dates.
Així ho ha manifestat Edurne Roca, la
regielora de Turisme i Festes de la nostra
localitat, que ha afegit que "aquest any
hi ha moltes activitats encaradaes cap
a la música, que en Benicarló té una
!larga tradició i a la que hcm volgut
donar l'espenta necessaria a les dife
rents associacions musicals i corals,
llue han preparat les seues propies
activitats".

Destacar que enguany els Reis Mags
eI'Orient an'ibaran el dia 5 de gener per
la mar, fet que es va voler fer I'any pas
sat pero no va ser possible. Roca diu que
"I'any passat eren una comissió jove i
incxperta i no van gossal; per que és

----------- ---
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LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Á.ñó Baño
Director

Plaza Mercado, 1 - Tel. y Fax: 471432 ]2580 Benicarló
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Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional video de boda
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L'Orfeó Navarro
Reverter actúa
aquesta nit a

Benicarló

los profesionales de

Nursing
cuidaremos como lo

haria usted mismo

de sus ancianos

o enfermos...

El prestigiós Orfeó navan'o revelter
actúa aquesta nit al'Auditori
MUllicipal de la nostra lacalitat, en un
acte organitzat per la Fundació
Bancaixa.

Obres classiques i obres nadalen
ques que es barrej3l'an en un atipic can
cert que comenyara a les 20.30 de la nit.
com ens deia la setmana passada el pre
sident d'aquesta agrupació, "aquest
acte inicia les celebracions de les
noces d'argent de I'O..reó, que ews va
crear el 1972".

Unes vuitanta persones puj3l'an a
l' escenari de l'Auditori per oterir als
amants de la música bertic3l'landos el
miHoret del dseu repertari en el seu
'Retaule de Nadal', sota la direcció de
Josep LJuis Valldecabres.

Muy pronto en
Vinaros,Belúcarló yPeñiscola

Clemente, Cristina Roig, Pili Castejón,
Verónica BlU"riel, Ana Bueno, Estela
Castejón, Ana Sola, Marta Castell,
Calara Ferrer, Pablo Torres, Elena
Esteller, María Febrer, Alvaro Castillo i
ÁJex Castillo, 3mb les professores Ma
Teresa Folch i Mercedes Candel.

Les obres, de Beethoven, Bela
Bartok, 1. Pierpoint, Mendelssohn i
popul3l's i espirituals., sota la direcció de
Pedro V. Martínez..

Tanmateix, l'Orquestra de Corda
'Ciutat de Benicarló' oíerin'l el seu con
cert el dissabte 2 I de desembre a les
19.30 hores a la Seu de l'associaci'o
musical 'Ciutat de Benicarló' al C3lTer
Cabanes.

Recordar que aquesta tarde, a les
19.30 es celebr3l'a, a la panóquia de
Sant Pere Apostol el IV Aplec de
Nadales, en el qua! actuaran els dos cors
del col.legi Jawne 1 i la Coral Petiquillo.

"Dijo e/necio en su corazón: No hay
Dios".Salmo 14-1

Los Mensajes de Dios en Cristo son pura
ment bíblicos en Palabra ele Dios p3l'a
alumbraT el corazón de los hombres.
Si tienes sed de Dios, escribe a
MENSA.JES nF: Dros .EN CmSTO

COl\l1'AÑrA I)EL PuERTO, 5, 1°C

12580 BENICARLÓ

, .
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Ángel Gilabet1 Rodríguez

Un cap de setmana pie de
concerts de Nadal

.6 REDACClü

Les agrupacions musicals que hi
, ha a la nosl1'a 10calirat, qe no són

poques han prepratar un cap de
setmana pIe d'activitats musicals.

En primer 110G la Coral, que fan'! un
concer conjunt amb les seues agrupa
cions vocals menors. El dimnenge 22 de
desembrt: a les 19.30 bores a l' Auditori
MwJicipaL la Coral Petiquillo,diribrida
per Ric3Tdo Macho, la Coral Kylix,
encapyalada per Mariló Valverde i la
Polifónica BenicarJanda_

Per una altra banda, els alumnes de
piano del Conservatori de Música de
Benicarló oferiran un couceli nadalenc
el dissabte 21 de desembre a les 19.30
hores al C3lTer Cabanes., a la seu de la
Societat Musical

Hi p3lticipen els alumnes de Jer, 2n i
31' de piano, Ana Castán, S3l-a Castán,
Sergio Ayan, Ana Jovani, Ana G3l-cía,
M3l'c JOV3llÍ, Carlos Garcia, Carolina

Corts Valencianes. 15 bujos
Teléfono V Fax 964 I 47 11 67 12580 BENICARLÓ (Castetlón)

______J
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JÓ 1. R. RAMiREZ

L'Institut de FP participa en el
concurs de TV3 'Futbol en joc'

t6J Carme Alonso

N o es bo que 1'0posició jugue malament. El
debat deIs presupostos va estar enceltat
perque es van marcar punts importants de

les prioritats locals. Una altra cosa fou les actituts
diferents del PSOE i la UPY. Mentre e]s doctes i
elisciplinats membres del GSM van optar per
votar en contra d'uns presupostos inflats i de fabu
la (en el més estricte sentil de la paraula) els bons
xics de la UPV van valer jugar una actitud no
massa entesa per als seus afillS). Una abstenció
pot agafar-se simbólicament com I'acció de
PiJatos front als seus ciutadans, defugint Wla res
ponsabilitat. Penso que va ser poc encertada I'abs
tenció de la UPV ja que els fa cómplices deIs dis
barats numerics deIs peperos.

Penso que va ser poe eneertada
11absteneió de la UPV ja que els fa
eompliees deis disbarats numeries
deis peperos.

Amb el temps les imprudencies es paguen, hi
ho dic més pel PP que per la UPY. Per altra banda,
el PSOE va caure en la tónica constant de dema
nar 1'oro i el moro ara que no rasquen bola. La
UPV com que no n'ha rascat mai de bola (vul! dir
que no manen enlloc) pensa que pot presumir
d'innocencia immaculada. Vagen en compte sr.
Moya ¡sr. Rodriguez, el fet ele no ser cOlTuptes
com la resta de paItits no es prau per anar ü:nt
politica tova.

y;nt,.i-cinc ahU11l1eS d'FP van
participm' en 'Futbol en foc'.
D'aquests, nou van fer les pro

vesfisiques, i e1s setze que resten per a
les pref,'lJIltes que es graben al plató.

El programa consta d\m pmtit de
fittbol-saIa que és el primer que es va
gravar. El coLlegi contrincmlt és 'Nostra
Senyora deis Angels' de Bm-celona.
També es va xutar una serie de penals
que poelrien utilitzm--se per a la tercera
pmt de les preguntes al plató.

Els n01l allUnneS que van jugar
aqLlest pmtit són Manolo Pérez, Jumlma
Marín, José Angel Sánchez, Damián
Tan"l:lgó, José Luis Muñoz, JUCUl Jesús
Díaz, Quini Alvarez, A1exis SorimlO i
Vicent HerTem, mnb el seu místel~ que
va ser Joan GregOli. A més del pmtit
havien de fer quau-e proves fisiques que
es van gravar en lma segona sessiÓ.

Finalment només fultava la part de
les preguntes, on hi pmticiparen e1s
següents alullliles: Jonathml CoeHo,
Mm"COs Roca, Ricmu GLUnbau, Ramon
Bretó, Vilginia Aguil(lI, Paula Roselló,
Adria Llorach, Gennan Segan"l:!, Dídac
Rodriguez, Francesc Robles, Jordi
Cm'iada, Xavier Roig, Eloi Rosado,
Sergi Gal1én, MmimlO Vera i Adria
Baymli. El seu míster va ser Pepe Pérez.

Aquest van ser acompanyats pero lUl

públic nombrós de I'IllStitut que van
omplil- dos autobusos plens de fans, que
vml acudir per animm- el seu equipo

E! programa s'emetra el eliwnenge
22 de desembre sobre les 18 hOTes. No
van quedar gen malmnent i tant Pere
Escobm- com Sergi Albert iPitxi Alonso
es van pOltm" molt bé mnb tots els que
ens vmn desplayar fins a Sant Joan
Despí.

v Que ha passat amb el cas d' Alícia Martínez? La setmana passada tot n'anveu plens i aquest hi ha un mutis general que invi
ta a I'especulació cÍutadana

V Només trucava per felicitar els Nadals a tots el que, com jo, l1egim La Veu de Benicadó.

E v s re e efon és el 7 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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D i p ti t a e i'ó d e e a s t e lIó

BASES CONVOCATORIA
SELECCló DE PROJECTES
PER A LA REALlTZACIÓ DE
CONVENI SOBRE ACCIONS
CULTURALS DE DIFUSiÓ I
PROMOCIÓ DE LA PRovíNCIA
DE Cli,STELLÓ I REALlTZACIÓ
D'ACTIVITATS ARTíSTIQUES I
CULTURALS.

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

1.1. L'ajuda a entitats de la pro
víncia de Castelló que realitzen
actuacions culturals i artístiques,
dins i fora de I'ambit provincial i
inc!ús 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'ldes
que reunint els requisits que es
desprenen del punt primer ofer
ten la realització d'accions cultu
rals de difusió i promoció de la
província de Castelló i realització
d'activitats artístiques i culturals.

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 de! conveni en territori
na~ional i estranger: tipus, con
tingut, número, localització.

3- Mitjans humans, tecnics i
materials.

d) Accions culturals i artísti
ques portades a terme durant el
1995 i 1996, indicant dates i loca
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
Ilat de totes les actuacions pre
vistes a realitzar durant la vigen
cia del conveni.

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

5é. La valoració deis projectes
presentats s'efectuara després
deis informes tecnics oportuns,
per la comissió informativa de
cultura que proposara !'organ
competent de la Diputació la pro
posta de selecció del convenio

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

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

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

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

6.4- Pla de comunicáció: 1,0
punt.

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

6.6- Projecte de pressupost:
0,2 punts.

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

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

9é. El pressupost de la convo
catoria ascendeix a la quantitat
de DEU 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 acctal.,
Francisco Martinez Capdevila.
El Secretari gral. , Manuel Marin
Herrera.



[setmana negra: dues derrotesl
I consecutives malmeten les
esperances del C.D. Benicarló[

lEn tan soIs cinc dies el C.D
Benicarló ha perdut sis punts
que, a priori, s'haurien d'ha

,ver sumat als que ara té.
I Diumcnge passat contra el

Nules, a casa, en unes estran-
yes circumst¿mcies, es va
sofrir una denota exagerada
per 1a 4; i ahir mateix, dijous,
tampoc es va fer res de positiu
a la Malvarrosa, on es va per
dre per la minima, 2 a 1. Amb
aquestes derrotes, els homens
de Bretó veuen dismimüdes
les seues possibiltats d'assolir
el Jiderat.

Pero anem per parts,
comencem per l'esperpentic
matx que es va veure al
Municipal. El Benicarló es
presentava amb vuit jugadors
del poble, somni etern del soci
local, i h:i va controlar el joc
Ilevat d'una errada defensiva
que va costar el O al. Quan
més apretaven els d'ací, un
home amb bigot amb posat de
xulo de sarsuela, es va inven
tar lUl penal inexistent i va
expulsar el juvenil 1van.
Enmig de les grans protestes
del respectable, els forasters
van marcar el segon i després
el tercer. Amb nou homes
sobre el telTeny, Maza encara
va tenir I'airositat d'engaltar
un tenorífic xut i reduir
diferencies. Del qumt gol del
Nules ningú no se'n va assa
bentar perque tothom estava
entretingut amb els incidents
extraesportius que es vivien a
la grada.

Diuen alguns que e1s afec
cionats al futbol som una
mena de personatges reprimits
que esperem l'arribada del
diumenge per tal d'escridassar
['arbitre i descanegar en ellla
manca d'autoritat que patim

en la nostra vida conjuga1.
Potser p31t d'aixo es va conflt
mar diumenge passat al Camp
Municipal, amb una rencció,
censurable, del públic davant
el comport31uent d'un titella
vestit de negre disposat a
demostrar que la seua ignon'm
cia es troba per damunt de la
lógica deIs fets. El NavalTo
Clemente aquest, valencianet
ell, va tenir 1'habilitat de posm'
nerviosa la pacífica i poc nom
brosa afició benic31"1anda, com
feia molts anys no es veia per
les nostres contrades. No con
tent 31ub aixo, es va dedic31'
tot el partit a tr311sformm en
despotisme la seua manca de
personalitat, adre~ada en
exclusiva als joves jugadors
del Benicar1ó, algun d'ells
debutant a la categoria.

Mentrestant, els Nules es
va limitm a veure com els
locals es desf'eien ¿mimica
ment i moral.

[ ahir, al Camp del Llevant,
tot acatant lIDa opressiva deci
sió federativa, el Benicmló va
jugar als tres quarts de quatre.
Els valencians, segons m'ha I
informat el migcampista
David Tena, van comptar amb
la pmticipació de cinc juvenils
que intervenen en la lliga
d'honor estatal. De nou les
nombroses baixes (Eloi,
Adell, Ilde, [van, Josemi,
Carrillo) van peljudicar els
nostres interessos. Castro va
aconseguir la seua desena
diana malgrat que no es va
poder aconseguir res de posi
tiu. El proper despla~ament és
al Camp de la Garrof'era,
terreny habitual de
l'Almassora, últim c1assificat.

Bullla sang
.il'iJ ROOOLFO SERRANO 1 FRANCESC DELCASTTLLO

El suposo, apreciat lector, ben assabentat deIs ingrats
incidents que es van produir diumenge passat duran! el
partit que el Benicarló va jugar contra el Nules C.F.

Es van sentir crits, insults i amenaces. Es van veure guitzes
al'autoritat i targetes grogues i roges. Es van patir iniquitats
arbitrals, penals injustos i xuleries desmesurades. Fins i tot la
Guardia Civil es va endur algun cmnet d'identitat.

No cal una perspicacia exorbitant per deduir que el gran
pCljudicat de la situació és el C.D. Benicm-Ió, que veurá com
ti sancionen alguns jugadors i com el multa ]a insaciable
Federació. Aixo si no clausuren el Campo

Si jo tora un periodista assenyat, ara tindria una gloriosa
ocasió per fer un elogi de la no violencia i el fair-play. Pero
com que no ho sóc, n.i periodista ni assenyat, em limit31-é a fer
li cornprendre com n'és de frágil, i per tallt d'humá, l'esperit
de la senzilla gent que anem a veure partits de futbol de
Regional Preferent.

Quedaria d'allo més bé recomanar al personal que pugés al
Municipal nomes per passar una vesprada entretinguda i gau
dir del toment de les relacions humm1es. Pero la realitat és
que, majoritariament, s 'hi va al C31np amb la intenció exclu
siva de veure f,'Uanyar el Benicarló, amb just'cia o sense,
guanY31·.

També Iluiria molt aconsellar la benevolencia amb les eITa
des arbitrals i record31' aquell topic absurd i ridicul segons el
qual els col-Iegiats també són hWnans. En quin seguidor de
futbo! no aixeca violencia verbal el peljudici tin'mic del seu
equip? De la violencia oral a la tisica, en nombroses ocasions,
només hi ha una passa.

Tampoc cal tenir excessiu sentit comú per argumentar que
un futbolista o un entrenador, que poc o molt cobren algun
diner, no haurien de caure mai en la provocació, vinga del
públic, d'un contrari o del referee. CIar, pero quan s'és jove i
el cor batega a tota ve1ocitat, buJlla sang i les reaccions hwna
nes són, com a mínim imprevisibles. O incontrolables, vés a
saber.

Fins i tot podria criticar 31nb vehemencia ]' antihigienic
costum d' escopir sobre les testes i 1es vestimentes deIs liniers.
Pero en són legió els qui perden 1'oremus i dispm-en amb allo
que tenen més a l'abast, la boca en aquest caso Moltes vega
des em pregunto -quina tonteria- que pass31"ia si a l'entrada
deis Camps se li proporcionara a cada espectador una pistola
i moltes vegades em responc que gairebé tots els p31tits aca
bm-ien m11b tnOltS. S', seria una mica com aquella peH' cula
que em penso que es deia "RollerbaJl" on els jugadors podien
aplegar a matar el contrincm1t.

VuJl anar a parar en que l' escandol de diumenge no és de
cap manera justificable pero s' que resulta hwuanament com
prensible. A l'esport hi ha violencia perque a la societat hi ha
violencia, i no al contrario

El liltbol, per a molt deIs que hi van és, sobretot, passió.
la passió no és sempre controlable.



El jove promesa Juan Miralles guanya
el Cross 'Ciutat de Benicarló'

4

aENIOR MASc.u.UN..Q
José Mil Queral (Costa Azahar), 28:55

SENIOR FEMENINº
Grisela Mateo (Costa Azahar), 14:00

PROMESA MASCULINO
Juan Miralles (Costa Azahar)', 28:45

PROMESA_ FEMENI!'iQ
Noemí Sachara (Costa Azahar), 14:20

VETERANQft.M~..L!Nº

Enrique Orellana (La Ardilla), 31:22

JUNIOR ~ASCULlNO

David García (Zaragoza), 21: 18

JUNIOR FEMENIN.Q
Pilar Peris (Costa Azahar). 14:·16

.wJlEllll.L""~..skl.U•.INº
Iván Murcia (Costa Azahar), 21 :14

,.wYENIL FEM,ªNLf\lQ
Montse Sánchez (Cosat Azahar),16:44

CADETE MASCULlNº
Amos Garcla (Costa Azahar), 11:04

CADETE FEMENINO
Vanesa Pola (Zaragoza), 08:03

iNFANTil, MASC.JJ.b.!.!"iQ
José Peñalver (Costa Azahar).,10:42

.16 IUiDACC!O

La jove promesa del Costa
d' Azahar, Juan Miralles va ser el
guanyador del cross 'Ciutat de

Benicarló' amb un temps de 28:45. El
segon cJassifi.cat va ser el vinarossenc
José Maria Quera/, a només lO segons.

Grisela Mateo, també del Costa
d'Azahar, va ser la guanyadora en la
cmsa femenina, amb un temps de 14:00.

El circuit del ca.ITer Mendez Núñez va
acollir aquestaja classica prova a la 110S

ITa província, i que va comptar amb una
copiosa pmticipació en totes les catego
ríes, des deis alevi.nsfins als més grans.
Ací al costat tenen el quadre d'honor de
la prova en totes les categories.

Quadre de les subvenc·ons de
'Organisme Autoom d'Esports per a 1997

L'Orga11isme Autónom d'Esports ha consignat les partides del
seu pressupost que COlTesponen a les diferents entitats que hi.

':";;"h

ha a Benicarló, que no són poques. Ací liS adjuntem el quadre
de les subvencions, que encapcela el

r.'.: .•.,',

'1 ~ ~

" ; J~ "..
~ ~ .. ;~ ,:. ,j
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AGENDA ESPORTNA
El handbol es retroba amb

l'afició i guanya a casa
ACTIVITATS DEL CAP OE SETMANA

ORGANISME AUTONOM D'ESPORTS

CLUB DE FUTBOL BENIHORT
EN EL CAMP DE FUTBOL DEL C. P. JAUME 1

DISSABTE 2L DE DESEMBRE
TNFANTILS I CADETS

A LES L4.15 H:

e F. BENIFORT - e F. ALCALÁ

FUTBOL-SALA
orSSABTE 21 DE DESEMBRE, A LES 15 HORES

AL PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL
LLIGA PROVINCIAL JUVENIL

BEYSO BENICARLO - PANDERETA

orSSABTE 2LDE DESEMBRE, A LES L8.45 HORES
lA DIVISIÓ SENIOR

PROYASTEC ALFS - EE ADRlANENSE DEL PRADO

HANDBOL

c. H. Benicarló
A.D.C. Alzira

30
23

SENIOR MASCULINO
orSSABTE 21 A LES 17.30 I-IORES

A LA PISTA ANNEXA PAVELLO POLIESPORTIU

eH. BENICARLO - eH. CANALS

BÁSQUET
SENIOR MASCULINO SUB 21

DlSSABTE 21 A LES 16.30 HORES
A LA PISTA ANNEXA PAVELLO POLIESPORrIU

eB. BENICARLO - AMICS DEL BASQUET

SENIOR FEtvIENINO
orUMENGE 22 A LES 16.30 HORES

A LA PISTA ANNEXA PAVELLO POLIESPORTIU

eH. BENICARLO - GERJ\!L<\INE DE CAPICCINI

PESCA j
DIUMENGE 22 DE LES 8 A 13 BORES

CONCERT DE NADAL A L'ESCOLLERA DEL PORT

:6J CLUB HANDBüL BENICARLÓ
----- ----------------

'equip senior O1asculí del C.H. Benicarló va retrobm-se
aquest passat dissabte amb eL bon joc que havia estat
practicant durant I'inici del campionat. Una serie de

dues derrotes consecutives que bavia patit aquest equip podia
fer pensar que I'equip que dirigeix Pep Forés havia iniciat una
fase de crisi que podia ser perillosa, sobretot si tenim en comp
te que encara no ha finalitzat la primera volta de la Higa.

Pero el dissabte es va poder veure l'equip de sempre, aquel!
equip que quan més qualitat té el rival millor juga. El C.H.
Benicarló es voLia traure del cap les últimes denotes i tenia
ganes de demostrar la seua recuperació davant la seua afició.
El partit no va tindre historia, excepte la que va dictar l'equip
de casa des del comenyament del partit, ja que sempre va anal'
per davant en el marcador. L'exceI.Ient recuperació de l'equip
que es va poder constatar al nostre pavelló ha de continuar el
proper dissabte, aprofitant que s'inaugura la segona vo1ta de la
Iliga. Seria desitjable que el primer lloc de la c1assificació, que
el C.H. BenicarIó ha ocupat durant tantaes jornades, es man
tinga íins I'últim partit de la Lliga .

Méndez Núftez" 91
Tel#_ 47 35 44

BEN'ICARLÓ

LA NOSTRA TELE
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Regal d'últema hora
f6 ALEX GOZALBO I BELTRAN

IkniGlrj,) compt:tni amI> IlrI "oul"l.?olrc' lndll~ll'i;)¡
Si al cap i a la ti cap d'a
quests regals no els fa el
pes sempre podrem tor
nar a regalar una corbata
amb aroma de perfum, o
un perfum amb nom de
corbata. La qüestió és
regalar.
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per l'esport, tant soIs ti hem de fer llegir un parel1 d'articles de
la secció de futbo!' El problema vindra més tard, quan observe
que la realitat no és tan divertida i despreocupada.

- UN PAQUET DE DEU ENTRADES AL CINEMA.

Pot ser li podeu fer creme a algú que tot el cinema és com
el de les pel.1icules que estrenen a
Benicarló. A les hores igual que
canvie la sella aficció pel cinenla i
se centre en l' esport.

- UN CALENDAR! DE BUTXACA.

Així poch·a anotar la data definitiva
de les festes patronal s si és que
alf,'Un dia alTiben a un acord defini
tiLl.
- UNA CAIXA DE PRESERVATlUS.

la ho diuen els que dominen la
materia, el millor esport és el d'a
complir amb les obligacions matri-
monials.

Bona cara. Si al cap i a la fi aquests regals no els fa el pes
sempre podrem tomar a regalar LLna corbata amb aroma de per
fWTI, o Lm perfLLm amb nom de corbata. La qüestió és regalar.
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Sempre passa igual.Tot i que les promocions de Nadalen
que es posen en evidencia la nostra intet1igéncia des de
molts mesos abans, els benicarlandos, com la resta, dei

xem sempre els noslTes regals per al dalTer dLa. Les confuses
promeses d'un regal més original per a I'any vinent acaben
desembocant en LID perfuJ11 barat o
en una corbata passada de moda.
.la l1'hi ha prau. Des d'aquesta sec
ció anem a contribuir un poe (no
massa) a solucionar aquesta tópica
situació. La mella intenció és la de
proposar una serie de compres
intel.ligents, a l'estil deIs grans
setmanaris. Les propostes no
tenen ni l1iga ni substancia peró al
menys, cal dir-ho tot, no seran
compres d'última hora.

- ABONAJ"v1ENT AL CANAL +.
Si vosté, estimat lector, pensa

que el joc del C D Benicarló no és
una meravella tan soIs ha de veme
un parell de partits del Ban;:a pel
CanaJ +. Ni la camera superlenta
pot ajudar-nos a entendre algLLl1s
deis moviments dissenyats per
l' avi Bobby.

UNA SAMARRETA

BENTCARLÁNDIA.

Segons el daITer ranquing les
samarretes deIs voluntarissón més
sol.licitades que les de Ronaldo. El
que no hem queda ciar és si el que
agrada és el seu color o l'originalitat del seu logotip.

-UNA SUBSCRlPCIÓ A L. 1;4- k g~.
Rega! curiós i sempre agTi"t. Si voleu que algú s'interesse

UNIÓ DE COMER<;OS

La Unió de Comer~os us
desOtja es bOlles festes

nadale ueSe
El comerc; viu per tú.

Visita'ns.



AGENDA CULTURAL DE LA SETMANA

Canelons de gambes
amb carxofes i trufes

[NGI?1'.DlEN7S PER Ji .¡ I'loRSONI!:S

12 oblees de cane1ó
300 grs de gambetes pelades

12 carxofes
100 grs mantequilla

100 grs de farina
114 litre de brou de peix

112 litre de l1et
1 tmfa

fonnatge ratllat

EL. LABORACIÓ.:

Es couen les carxofes i es
fan a 1.ro((os. després es
barregen aJub les gambe

tes que pn':viament s'han cuit
amb la mantequilla. Es fa tina
salsa bechamel lleugera, a la
que se li afegeix tot l'anterior, a
més a més de la trufa picada.
S'omplin els canelons i es
cobreixen amb la salsa becha
mel que s'haura banejat abans,
amb el brou i la llet. Abans de
posar al fom, afegir el fonnatge
ratllat.

_____J

Dijous 26 de desembre
INAUGURACIÓ IHG BE;-'¡ICARLÁNnrA a

les 18 hores a les pistes aJmexes al
pavelloó poliesportiu. 1nauguració
de l'exposició del xvm Concw's de
Targes Nadalenqucs i Entrega del II
Premi d'Aparadors.A les 19.30
hores, visita de pessebres de la ciu
tal.

ARRTnADA DEL PARE NOEI.. Sortida des del
bar Ramonet, amb el següent recorregut:
Crist de la Mar, .Toan CarIes 1, Constitució,
Pius XII i acabament al bar Ramonet.
Organitza Penya Els Tararots.
DimaJts 24 de desembre

POESIA I
III Poeman de Nadal per als resldents del
centre Geriarric Assistencial a CalTeC del
Grup Poeric Espinela. Diumenge 22 de
desembre a les 20 hores.
Balls i cantada de Nadales a canee de
l'Escola de Danses Reanaixensa, per als
residents del Centre Geriatric. Assistencia
de la Regina de Festes i Cort d'Honor_ A les
18 hores.

CJ<:NTRI¡; OCUPACIONAL 'EJ~ MAESTRAT'

E>-.'POSICló 1 VENDA D'OBJECTES REAL1TZATS

PELS ALUMNES DEL CENTRE.

Del 13 al 22 de desembre a la Saja d' Actes
de la Ca.ixa Rm'al 'San Isidro' de Benicarló

ACTlJACJÓ !lE L'ORFEÓ N.WARRO

RI¡;VrmTlo:R nE VAIJ;NCIA

Actuació de \'Orfeó Navarro Reverter de
Valencia, presentat per la Fundació
Bancaixa.
Divendres 20 de desembre, a les 20.30
hores al' Auditori

CONCERT DF: NADAL DI~ LA CORAL

POLIFÓNICA BI~NICARLANDA

Diwnenge 22 de desembre a les 19.30
hores a \' Auditori Municipal, amb les
actuacions de la Coral Periquillo, la Kylix j

Ila Polifónica Benicarlanda

I TI~ATRE

I
La companyia 'Teatre del Quinzet' ens ofe
reix I'obra 'Un sopar de dimecres'.

lA]' Auditori Municipal, a les 22 hores.

CONCElU llE NADAL del alumnes de piano
del Conservatori de Música. Orquestra de
Corda 'Ciutat de 8enicarió'

I

Dissabte 21 de desembre a les 19.30 hores
Al carrer Cabanes. Seu de la Societat
Musical

I

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaros

Equipados con D(] I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIOS HORARIOS

el e I 2 O a I 3 O de die 1 e In h I-C BENICARLÓ ele 20 al 26 de dicielnbrc

clia 20: 22:30
clia 21: 19:4511, 22:30h
clia 22: 17:30h, 20:00h y 22:30h
clia 23: 19:4511,22:30h
clia 24: sin cine
clia 25: 17:3011,20:0011 y 22:30h
clia 26:19:4511, 22:3011

clia 20: 22:30
clia 21: 20:00h, 22 :30h
clia 22: 17:30h, 20:00h y 22:30h
clia 23: 20:00h, 22 :3011
clia 24: sin cine
clia 25:17:3011, 20:00h y 22:3011
clia 26: 20:00h, 22:30h

PÁNICO EN EI~ TUNEL

S STALLONE-ESTRENO

PÁNICO EN EL TUNEL

S STALLONE-ESTRENO

VINAROS

J .•J••~IN8A\\A

El jorobado de
Notredame

A,
~'o/

/~i'
/~~ /

'§'/'

El jorobado de
Notredame

C:OLISEUM

laborables
20:00h y 22:30h

laborables
17:45h y 22:30h

festivos )' domingos
17:30h, 20:00h y 22:30h

festivos y domingos
17:30h, 20:00h y 22:30h



NI CREIX NI MEIX

JÓJ JOAN GREGORI ALBIOL

Benicarló 549
7-01-1549
El prevere Bernat Gavaldá, fill de mercader i

doblement beneficiat per donacions fetes a la cape
lIa de la Immaculada Concepció de I'església de
Vinarós i sota la invocació de sant Pere, sant Antoni
i santa Magdalena a la parroquial de Benicarló,
faculta el seu pare, Antoni, per a negociar a la nos
tra ciutat amb els curadors de la dita institució.
N'al9a acta en llatÍ el notari Narcis Ambrosi Martí.

12-01-1549
Lo magnifich en Antoni Gavalda, mercader

habitant de la vila de Vinaros, en nom de procura
dor del venerable mossén Bernat Gavalda, prevere
fiU de aquell, en nom de beneficiat del benefici ins
tuhit per en (segueix un espai en blanc), clergue de
la sglésia de Benicarló, sots invocació deis bena
venturats Sants Pere, Antoni e Magdalena segons
consta de la procura ab actes rebut per lo notari
... crit a set dies deis corrents e davall scri! .....
.Attrobat personalment en la vila de Benicarló e
convocat mi Arcis (sic) Ambrós Martí, ... real y de
la ciutat de Valencia, notari públich, e los testimo
nis davall scrits, accedí personalment a la casa del
honorable en Miquel JlJur, altre deis patrons del dit
benefici, per a demanar-li licencia per a permutar
lo dit benefici ab altre qualsevol simple ecclesias
tich benefici, e essent arribat a la casa del dit
Miquel J\1ur, demana a la muller del dit mestre
Miquel Mur, marit de aquella. E aquella respos:

-Senyor mossén Gavalda, no és en casa per
que per rahó de certa mort que aquell hafet és estat
denunciat per los procuradors fiscals de sa
Magestat e per dita rahó esta absent de la present
vila de Benicarló e del present regne de Valencia, y
yo en veritat no sé aquell hon esta ni resideix alpre
sent.

E com fos present a les dites coses la ... na
Ysabet Mur, muller del honrat Antoni Anglés menor
de dies e germana del dit }Vliquel e altre deis
patrons del dit benefici, lo dit magnifich en Antoni
Gavalda, en lo di! nom, demana a la dita na Ysabet
Mur e de Anglés li donas e concedís licencia per a

permutar lo dit benefici ab altre qualsevol simple
perpetuu ecclesiastich beneficio La qual responent
dix que no volia donar dita licencia. De totes les
quals coses, lo di! en Antoni Gavalda en lo dit nom
requerí li 'n jos rebuda carta pública per haver-ne
memoria en lo sdevenidor, la qual per lo dit notari
lifonch rebuda en la vila de Benicarló los dia, mes
e any dessús dits.

Presents testimonis foren a les dites coses los
magnifichs mestre Joan Miravet, bachiller en arts e
doctor en medicina e honrat en Miquel Alberich,
menor de dies, habi!ants de la dita vila de
Benicarló.

18-01-1549
Isabela Mur, esposa d' Antoni Angles, i

Caterina Mur i de Foix, dona de Jaume Foix, pages,
habitants tots de Benicarló i patrons del benifetin
ecclesia presentis oppidi benicarloni instituti per
quondam ... sub invocatione sanctorum Petri,
Antonii etMagdalene, en fan procurador Antoni
Angles a la mort de qui n'era el beneficiari, Bernat
Gavaldá. Els testimonis són de Jaume Boques, mer
cader, i del prevere Pere Serra, ambdós vei'ns de la
vila.

19-01-1549
En aquesta data, Pere Combes, justicia, Joan

Muntanyés i Nicolau Mas, patrons del benefici ins
titui't pel difunt Domenec Sanart sota I'advocació
del Sagrat COl' de Jesucrist confirmen com a procu
rador el síndic Jaume Boques. Una acta adjunta del
mateix notari dóna fe que l'esmentat Boques va
reconeixer efectivament els curadors de la donació.

22-01-1549
Jaume Prunyonosa i la seua esposa Ysabela

Ebri, de Benicarló, venen una finca de garrofers, in
partita vulgo dicta del Vilargros, a Montserrat
Prats, fabro lignario i també benicarlando. Altres
documents consignen que el mateixfaber lignarius
i la seua muller van vendre una finca de vinya i
garrofer situada en la mataixa partida a Joan
Dorchens just al dia següent de l'anterior adquisi
ció.

I

f


	LA VEU DE BENICARLÓ. ANY II. NÚM. 69. 20 DESEMBRE 1996
	Editorial
	El tema de la setmana
	El carrer Major i el mercat, eixos centrals de les compres de les famílies benicarlandes / Cristina Garcia

	Local
	Economia
	El PP aproba per majoria uns pressupostos milionaris en inversions / Cristina Garcia

	Breus
	Darrera la gatera
	En quin món vivim! / Ximo Bueno

	Foto de la setmana
	Activitats
	Xarxa Teatre animarà els carrers durant els dos diumenges en que els comerços estaran oberts C. Garcia

	Associacions
	Alambor participa a la II Trobada d'entitats culturals destacades a Mallorca


	Societat
	Cuina
	L'Associació de la Dona organitza una jornada de cuina de Nadal amb Patricio Forés / Cristina Garcia

	El futur del present
	Un bon exemple / Àlvar Anyó

	El mussol
	La casa per la finestra


	Societat i Cultura
	Activitats
	Edurne Roca presenta la programació de Nadal / Cristina Garcia

	Els dies gloriosos
	El viatge del poeta / Josep Manuel San Abdon


	Cultura
	La música
	Un cap de setmana ple deconcerts de Nadal

	L'Orfeó Navarro Reverter actúa aquesta nit a Benicarló

	Societat i Cultura
	Observatore mundano / J.R. Ramírez
	Televisió
	L'Institut de FP participa en el concurs de TV3 'Futbol en joc' / Carme Alonso

	El telèfon del ciutadà

	Publicitat
	Esports
	De diumenge a diumenge
	Setmana negra: dues derrotes consecutives malmeten les esperances del C.D. Benicarló

	En off-side
	Bull la sang / Rodolfo Serrano i Francesc Delcastillo

	Atletisme
	El jove promesa Juan Miralles guanya el Cross 'Ciutat de Benicarló

	Subvencions
	Quadre de les subvencions de l'Organisme Autònom d'Esports per a 1997

	Handbol
	La claca
	Regal d'última hora / Àlex Gozalbo i Beltran


	Lleure i agenda
	Agenda cultural de la setmana
	La cuineta

	Última
	Ni creix ni meix
	Benicarló 1549 / Joan Gregori Albiol




