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A lS benicarlandos i benicarlandes ja no ens sorpren res.
Estem avesats a tot. Tenim un consistori que no ens el
mereixem, -no sabem si positivament o negativa-o

Si Benicarló es vol agermanar amb Castroville ens pareix per
fecte pero les coses es fan bé o no es fan.

Primer cal saber trabar un poble. Coneixer-lo. Estimar-lo. 1
finalment, agermanar-se.

Los nostres dirigents ho fan tot a l'inrevés. S'enteren de que hi
ha un poble que no saben ben bé per 011 para i que es dedica a
la carxofa i diuen: "Va, anem a agermanar-nos."

Són genials!

- 1 qui són?
- No ho sabem, cultiven carxofes.
- D'on són?
- No ho sabem, de per alIa les Ameriques, pero fa carxofa.
-Pero...
-Xe, no t'amohines, es dediquen a la carxofa.
- Pero ... és que jo planto encisam...

Ara diuen que en venen dos d'alla les Ameriques per a veure
tot aixo de l'agermanament, pero pel que pareix ningú tampoc
no sap res.

Com tampoc saben res de que a Benicarló li han pillat l'estan
de FITUR. Concretament l'alcalde de Morella ens ha pillat l'es
tan. On estava el ben pagat alcalde de Benicarló?

On estava la xiqueta -per aixo la tenen els del seu partit- la
regidora de turisme?

En compte d'agermanar-nos amb CastrovilIe més valdira que
ens agermanarem ambla Gemio de Sorpresa, sorpresa.

"L~" ~ V~ k ~~
informa:

Te ¡m una nova adre~a Internet
bttp://moon.inf.uji-es/aluWeb/jordi/laveu.htm
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La festa de la carxofa benicarlanda arriba fios les ameriques

¡tn Redacció

Aquest cap de setmana,
a Benicarló se celebra
la FESTA DE LA

CARXOFA.
Des de ja fa un QU311tS anys

questa [esta que va niüxier
tímidament va agafant cada
vegada més forva j promet
esdevenir juntament a la Fira i
festa de sant Antom un con
junt de celebracions hiver
nals. que portaran el nom de
Benicarló ben alt.

La Festa de la Carxofa té
tres aspectes ben definits: IDl

de projecció turística j de pro
moció, un aItre gastronómic i
enC31-a que no ha parega una

vesant social, ja que els bene
ficis que es traman de la
degustació de la IV DEMOS
T R A CIÓ
GASTRONÓMICA DE LA
CARXOFA DE BENI
CARLÓ seran destinats per al
PROJECTE AMIGÓ

Un aItre fet que s' esta pre
parant al nostre poble i que
també manté una certa relació
amb la carxofa és l'agennana
ment de la nostra ciutat amb
la també ciutat carxofera de
Castroville de l' estat de
Cah fónia. USA.

Des de fa ja un temps
l' Ajuntament crea una comis
sió de treball per a estudiar
l'agermanament de les dues
ciutats: Castroville

Benic31-ló.

La festa de la carxo
fa, juntament a la
Fira i festa de sant
Antoni formen un
conjunt de celebra
cions hivernals. que
portaran el nom de
Benicarló ben alt.

Per la informació que
tenim aquest poble america es
dedica al conneu de la carxo
fa.

Per a la festa d'enguany
s'espera la visita de dos repre
sentants de Castroville a la
ciutat de Benicarló. El proble
ma és que no se sap ben bé
per a qué, ni a qui venen a
veure ni qui els ha de rebre.
Per la infonnació que dispo
sem alguns membres de
membres de l' esmentada
comissó no saben res de tot
ayó fins al moment, i aixó que
estem a divendres.

la es veura com resulta i
qué passa.

r4'
lt'IC.

Carxofes en cassola
1 Kg de carxofes pelades i

talJades a QU31ts
150 g de pernil a trcets
1 cul1eradeta de farina
1 copa de vi blanc
2 alls
1ou cru
jolivert picat, sal pebre blanc

i oli d'oliva
Es posen a la cassola els alls

el pernil, les carxofes i el
pebre.Es V311 sofregint fins que
quede tot ben daurat.

Es posa la farina i el vi.
Després afegirem un poquet
d'aigua i es va remen311t fins
que les carxofes estiguen ten
dres.Després hi posarem l'ou
batut i el jolivelt

La salsa ha de quedar espes
sa i hem de p31-ar compte de
que no se'ns agaITe a la cassola

Actes cornmemoratius
OISSABTE 18 DE GENER

18 nonES, a la Sala d'Actes de la Caixa Rural, INAUGllRACIÓ 1

Al'ERTURA J)J~ LA FESlA DE LA CARXOK\'97, amb l'entrega deIs
premis als guanyadors deIs concursos pel cartell i lema de la
campanya comercial de la Carxofa de Bemcarló, i la presenta
ció de l' edició delllibre de la 1II Demostració Gastronómica de
la C31-xofa de Benicarló

A LES 19 nonEs, Exposició deIs treballs presentats en el con
curs de c31tells i lemes de la C3lllpanya de la Carxofa.

A u:s 20 HOlms

Encesa de barbacoes a la playa Consbtució.s

A LES 22 llORES, a la 'TORRA' DE CARXOFES, amb posterior
degustació gratuita per a tots els assistents

A us 24 llORES, GRAN MASCI.xrA a la playa Constitució a
canec de Pirotécnica Tomas de Benic31-ló

DllJMENGE 19 DE GENER
A Ll~S 10 RORES.
Celebració de la Misa Major amb 1'ofrena 'carxofa, aiS'lla i
tena' per part de la Fillola Del Camp i les seues D31nes
d'Honor
A LES 11 RORES.
INAUGURACIÓ DE L'Ol''ICINA nIGL CONSELL RECTOR nrG LA
CAmWFA nE BENICARLÓ situat al C31Ter César Cataldo, mime
ro 2, als locals de la Camara Agraria Local.
A u:S 12 RORES,
Inauguració de la IV DEMOSTRACIÓ GASTRONÓMICA DE LA
CARXOFA nE BENICARLÓ al recent peatonalitzat caner Major,
3lnb la participació de restaurants de Benic31-ló i comarca I

altres entitats i ents col.1aboradors.



Tireu el coet
que la l!oa s'ha acabat
doneu-Ios quatre coques
que amb atenció m'han escoltat.

Li ha demano al senyor alcalde
i a tot I'ajuntament
que facen el carrer ample
i passarem tranquil·lament.

I també eixes cases,
que passe molta gent,
xiquets, mestTes i mares,
i pot haver un altre accident

A l'artista, sí que s'ha estoryat,
en fer-li un bon "tablao"
pero no miren el periJl
elel carrer Puig de la Nao.

Esta va per a l'ajuntament,
que només ens porta canyons.
De forment ni un gra,
i ens passa amb raons.

La gent la critique,
enveja els ha donat.
És una xica lIesta,
que a C 9 el nóvio ha col· local.

Qué dinl sant Beliomeu,
d'aquesta artista que li han portat?
Boca grossa i margarides,
i a la panxa, algun foral.

Aixo del karaoke
es un gran invent.
Tots són ruiistes
sense vergonya de la gent.

Saludo tata la gent,
saludo tata la població
Venim en nom de Sant Antoni
que es el nostre patró.

El dimoni sense cremar, enguany va tarelar

La Festa, just acaba ele comenyar. Des del
balcó de la Sala de la Vila, es donen les con
cessions deIs pelmisos per a continuar la
festa. Pm'laments en forma de 1I0a ni massa
!largs ni massa cmts, en mesura correcta., a
contilluació el !lanyament de coques des deIs
balcons de la Casa de la Vila que com una
pluja o si voleu una nevada anava caent

La cavalcada va cap a la lllar i des ¿'aHí
torna a pujar fent el recOlTegut de sempre,
amb les lioes, els coets, i la música tan carac
teIÍstica, que va omplint el poble i va delei
tant a tots els benicm·landos.

Donem les gnicies a tots e1s membres de
la Con1Taria de Sant Antoni per haver h'eba
Ilat tant i en tantes ganes per a organitzar
aquesta Festa, i també agrai"m a tots els beni
carlandos i benicarlandes per invadir els
cmTers de la ciutat en un dia com aquest
demostTant que aquesta festa agrada i és esti
mada com la que més perque és nost1"a i per
que evoluciona, pero no canvia

~ REDACCJÓ

La tradició es manté:
Benicarló celebra la festa de Sant Antoni.

"

Tots teníem el COI" en un ai! Després de
la invasió de la playa de Sant
Bartomeu per les camares de Canal 9

per al ditxos "Canta, canta", no sabíem si la
Confrmia de Sant Antoní tindria suficient
temps per a preparar la Festa. Pero el dubte
desaparegué quan a les dotze en punt sentim
els primers coets. "La cosa ja está en marxa",
vam pensar. "Ja deu estar la foguerada prepa
rada i el dimoni penjat". Al punt de la lma
vam sentir les campanes al vol, amb els seu
cant característic, diferent a cada poble, i
altm vegada els coets.

L
a Festa va comenyar ja la setmana
passada amb la inaguració de la X
FlRA DE SANT ANTONI .La vespra

del Sant, amb la puntualitat ja característica,
a partir de les sis i mitja del dia 17, els carros
i matxos van sorti1" en direcció de la playa de
Sant Bm·tomeu i en ser al !loc, des de l'altaret
de Sant Antoni del Porquet, comenya la traca
que enguany no ana directament a la fogue
rada sinó que pujá primer al campanar que va
quedm' il.lwninat en el seu interior per unes
bengales. A continuació la pirotecnia local,
ens va delitar amb LLl1S petits pero cmiosos
focs d'artifici disparats des de dalt del cam
panar. La traca, baixa de la torre i es dirigeix
cap a la foguerada, Ii pega la volta i ens ['en
ceno Realment va quedar molt bonico Es va
sentir un OOOhl Pero el dimoni, al pareixer
no tant llest com diuell, va quedar molt cor
prés per la novetat, es va quedar parat i gelat,
i no hi havia manera de cremar-se. El!, allí
dalt impassible. Pero la calentoreta allava
fent efecte i al final va comenyar a cremar.
Pocs anys podem veme com el dimoní va
cremant a poc a pOC.

-.'

VISCA
EL PARE SANT ANTONI! 11

Ester Escuder i Caldés
Collegi Públic Mestre F. Catalan

Sé de primaria

VISCA
EL PARE SANT ANTONI! 11

VISCA
EL PARE SANT ANTONlIIIT ben enganxosa i

pical1t per a Canal 9
per fel' un ús tan esca
garransit de la lIengua
propia de Benicarló en

el programa Canta, Canta, que presenta
Maria Abradelo, que a pesar de tindre
una boca més gran que un rap només Ji
cap una ¡lengua.

1 ben dol9a per a la
Confraria de Sant
Antoni Abat, per la
seua tasca decidida de
recuperació i promo

ció de una de les festes més genuines de
els caduferos. Per molts anys i avant
amb els matxos. Xxxxxxxxxx pum!
Visca el Pare Sant Antoni!

'----------------------'
. --.l
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Diguem NO!
.6 XIMO BUENO

D es del comenc¡;ament de la
Reforma Educativa, i sempre
tenint en compte les

instal.lacions educatives publiques de
Benicarló, s'hi ve demanant tant a la
Conselleria d'Educació com a
I'Ajuntament la urgencia de construir un
nou centre educatiu per tal d'afrontar
aquest repte amb un mú1Ím de garanties,
ja que ara per ara amb les instal.lacions
existents no poden garantir mai a la
comunitat educativa benicarlanda molts
deis serveis basics que hauria de gaudir
un alumne/a per tal d'aconseguir que la
seua educació siga de quaJitat. Pero fins
ara nillgú ha donat cap solució convill
cent i valida, més bé tot el contrari.

Ja era incomprensible com davant la
possihiJitat d'aconseguir tenir a tots els
alumlles de 12 a 16 anys recollits en un
mateix Institut d'Educació Secundaria
(lES), l'admn1Ístració educativa va optar
per la solució més facil i més economica,
aixi a través del seu Mapa Escolar s'hi va
decidir repartir I'ahunllat d'ESO entre
l'Institut de Formació Professional i
l'Institut de BUP per tal d'evitar construir
un nou centre d'lES.

Pero ara encara ho és més d'inexplica-

ble que per la seua manca de previsió
haja decidir unilateralment enviar el pro
per curs escolar els alumnes del C. P.
Rodenas i del C. P. Francesc Catalan a
l'lFP sense demanar cap opinió abans i
sense donar cap opció a triar el centre
d'ensenyament secundari que puguen
desitjar els pares per als seus fills.

l sobretot perque no s'ha dignat la
ConselIeria d'Educació a informar acura
dament a les famílies afectades per tal de
tranquil.Jitzar-Ies amb quines mesures
eficients s'han planificat per a garantir
I'ensenyament deIs nous alumnes d'ESO
al centre de FP, alguns d'elIs només amb
11 anys, sense la distorsió que pot supo
sal' tant conviure durant uns quants anys
amb alunmes amb poc desig d'estudiar
com sobretot per l'enom1e diferencia d'e
dat que hi haura, i que segurament pro
vocara l'emigració de molt alumnat
públic al concertat de La Salle.

Al mateix temps, aquest desgavelI ha
arribat a plantejar, per part de la
ConselIeria d'Educació, el traslladament
del professorat del C. P. Jaume 1, junta
ment amb el seu alumnat, al C. P.
Marques de Benicarló, pero amb la nega
ció tant deIs drets d'uns mestres que ja

pOlien una pila d'anys a Benicarló com
de I'adscripció en igllaltat de condicions
amb la resta de mestTes del poble; mal
grat que per a tots aixo no és més que lUla
integració de dos centres públics consen
suada per tal de facilitar la reordenació
de l'ensenyament primari i secundari a
Benicarló.

Pero com els terminis se'ls han tirat al
damunt els polítics populars al cap
davant de la Conselleria d'Edllcació han
menyspreat i han fet reiteradament cas
OlTIÍS a les solucions assenyades donades
des de la comllnitat educativa d'aeí per
solucionar aquesta problematica sense
traumes.

Per aixo cal que tots els que ens esti
men l'escola publica i de qllalítat siguen
conseqúents i fe111 110stJ'es les paraules de
Raimon "No, Digue111 no", i continuem
exigint a l'administració educativa que
vetlle pel seu ensenya111ent públic, laic,
de quaJitat i en valencia i per tant amb la
forc¡;a de la raó demanar que l'escola
pública tinga les mateixes condicions
educatives que l'escola conceliada, evi
tant així qualsevol ripus de discrnninació
i iJ1j ustícia.
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lA' ...questa lmatge, que Ja va elXlr en un altre
número, dona peu a traure a la !lum la pro
blematica que existeix entre el nostre

ajuntarnent i els propietaris de la muntanya del
Puig, sobre la conveniencia o no d'expropiar
la,degut a la no entesa sobre el preu d'aquesta, per
protegir les restes del poblat iberic i tot el seu
entorn Pensem que d'una manera o d'altra l'inte
rés de conservació del nostre patrimoni a d'estar
per d'amunt de l'economic.És necessari arribar a
l'entesa perque peces com el Kylix del Poblat
Iberic del Puig de Benicarló, una de les peces més
valuoses del Patrimoni Historico-artístic no es tro
ben fora de la ciutat. La projecció i el coneixement
de la memoria col· lectiva deis benicarandos a tra
vés deis objectes i del seu estudi lmuria de ser una
prioritat cultural, alhora que serviria d'atractiu per
a propis i forans. lA v", k g~¿; el Sanl Francese, 95 Benicarló .



Troballa d'un document que mostra l'antiguitat
de la festa de Sant Antoni a Benicarló

sarra/ns festa es far;a per Monsenyer
Sent Antoni e sia I/oat lo sanl vo/lan! per

/a vi/a, fal/a es jar;a a la vila, e
cremat sia lo diable enemich ».

L10reny de BeJ1munt f r. 104
A la vista d'aquest text podem
deduir algunes coses:
- L'autor escriu en passat. Per tant
el fet passa abans d'aquest any i
que lo nostre rey ha de ser el rei
En JalUlle 1 (Montpeller 1208 
Valencia 1276).
- És volwltat de] rei que en les
noves tenes conquerides als
moros se celebre la festa de Sant
A.ntoni. Aixo justificaria la forya
amb que esta arrelada aquesta
festa als pobles de tantes comar
ques vaJencianes com els dos
Maestrats i els Ports.
- Que hem de dir del pa d'oti ?
Són les coques. No cal anal' molt
Iluny de Benicarló per a sentir
panoli per a definir aquest tipus
de pasta.
- Tradicionalment la festa de Sant
Antoni ha comenyat demanant el
permís a I'alcalde. No ho podem
fer al rejo
- Són els prohomes el que pre
guen al reí per la festa. No és el
batle o el síndic, no és una perso
na en concret. Són... Són els
majorals?

- Els matxos swien el carrero
- Es fa una foguerada i es crema el

dimoni.
Cert és que la Festa de Sant Antoni se

celebrava abans de 1367. Cert és que la
festa poc ha canviat, per sort, des d'aque
Ila epoca, pero nosaltres encara tenim un
dubte.

Era la testa anterior a Jaume 1? Es
comenya a celebrar a paIiir d'aquesta vin
guda del rei al nostre pohie? Podlia ser
que els benicarlandos d'aleshores ja cele
braren la festa, per aixo tenien les coques
fetes i que justifícaI'en la festa demanaIlt
el permís al rei? Aixo de moment no ho
sabem.

Sent Antoni la festa, car /61 dila e/iu: per
Sanl Anloni un pas de dimoni."

¡ILlavors los prohoms dixeren a lo
nosl/'e rey: "jusI seria que poguérem fer
cavalcada de cm;al/s e ases per /a vila,
puix advocal és lo sant de les besties". E
lo rey re.lpongué: "Nostm volental és que
en terres novelles de conquesla als

»Oferiren al nostre rey pa
d'oli e lo millor vi. Veent lo
rey que molts pobres hi eren
fora guaitant dix: "Bo seria
que ests homes e madones

~---~----

f6J M. CfNTA CURTO. TORTOSA

Cert és que festes com la de
Sant Antoni marquen Lm poble,
una comarca...

Podríem dir que e1s MaestTats
(tret de Vinaros), i els Ports, no
serien el mateix sense la festa de
Sant Antoni.

Quan comenya a celebrar-se
aquesta festa?

Sen bé no ha sabem: possible
ment fóra una festa precristiana
per a celebrar el creixement del
dia i que en la vinguda de! cristia
nisme es va encomanar a un sant.
El mateix podríem dir de les
foguerades de Sant loan i de les
Falles.

Pero de la festa de Sant Antoni
hem trobat algun tipus d'informa
ció regirant pels arxjus de la
Catedral de TOiiosa: Uns docu
ments atribui'ts a LJoreny de
Bellmunt (Pulchromonte) que
sembla va ser rector de Benicarló.

«... homes e dones e
infants de Benigazló
tots esperaven la vingu
da de nostre rey

Ell, cap al 1267 escrivia: «...homes e
dones e inlants de Eenigazló.tots espera
ven la vingada de nostre rey e quan lo
veren llanr;aren cants e clams e acom··
panyaren-Io lins al centre de la vila e
com lo dia erafred anaren a unforn de
pa.

»Oferiren al nosU'e rey pa d'oti
(coques?) e lo "núllor vi. Veent lo rey que hagueren part de la ¡esta,
~~1OIts pobres hi eren fom guaitant dix: . :. Donau també a el/s pa d'oli"
Ea serla que ests homes e madones ~. ----------~---

hagueren part de' lafesta. Donau t61mbé
a ells pa d'oli" Los prohoms sortiren e
llanr;aren xichs pans d'oh per a íos
pobres.

»Veient lo rey que poqueta nit era dix:
"Vuyja es nota lo dia, és de Monsenyer



------------

Entrevistem, cantant cantant -----_._-------_ .. _--_.

Qui és Maria Abradelo, el rastre de
Canta. Canta?

- Quin és el teu nom complet?
- Maria Abradelo
- Quants anys tens?
- Vint-i-cinc anys.
- Quants en fa que et dediques al karao-

ke?
- Ja fa tretze anys.
- A que et dedicaves abans?
- Estudiava.
- Qui et cau millor de tota la gent que

treballa amb tu?
- Som un equip i tots em canen igual

de bé.
- D'on ets?
- Sóc de Madrid.
- T'agrada treballar a Canal 9?
- Sí, molt.
- És divertit?
- Bastant.
- Que se sent quan el teu progTama és

quasi el líder d' audiencia?
- Una satisfacció enorme, sobretot

pe.. la gent.
- Que va dir la tena familia quan els vas

comunicar que anaves a treballar al Canta,
Canta i havies de viatjar molt')

- No és la primera volta que he de tre
bailar fora de casa, ja hi estan acostu
mats.

- Has estudiat per estar on has anibat
avui?

- Sí.
- Tha costat molt?
- Ha sigut molt dur, pero el treball et

recompensa.
- Et preocupen els problemes deIs

altres?
- Sí, molt, i procuro estar al día deIs

problemes de la societat. Em posen molt
trista l'atUl', les drogues o les guerres.

- Que t'agradaria que et regalassen?
- Margarides!
- Tens molt de temps lliure?
- Lamentablement, el treball 110 meín

deixa quasi gens.
- Quan és el teu al1iversari?
- El deu d'octubre.
- Quina música t'agrada més: la c!assica

o la moderna?
- La moderna, no es nota?
- On vas passar el cap d'any?
- A Madrid, amb els meus familiars.
- Vas poder menjar-te tots els grans de

rmm?
- Sí, pero em vaig atragantar un pOCo
- Quin és el teu secret per a ser així de

guapa?
- Ser jo mateixa.
- Tens parella o ets casada?
- Sí i no respectivament.
- Et molesta el que alguns diuen de la

teua boca?
- No em molesta en absolut?
- Descriu el tell cotxe.
- El meu cotxe és un Opel Astra de

color verd botella i amb la matrkula V
2853-FH.

- T'ha agradat Berucarló?
- M'ha encantat, la gent ha acndit en

massa a les gravacions i ba respost de
manera genial.

Entrevista realilzae/o per Vanessa Calvo Verge i
vanessa Albiol Cere/á.

Alul11nes de JI' C de l'fFP de Benicarló.

Ara, també el plastic?

Durant els últims anys els res
ponsables de la gestió
ambiental, ens han anat

omplint els carrers de contenidors per
a tranquil.litzar les.seues responsables I
consciencies ambientals, al matelx
temps que ens donen l'oportunitat de'
poder fer el mateix amb la inquietud
de les nostres. Per a aconseguir-ho,
només cal que dipositem la pila, el
paper, o el vidre, al !loc que li corres
pOllo

A ['entrada de la Benicarlandia
d'enguany, es varen col.Jocar dos
models de contenidors als quals no
estem aveats -gris, per a les lJaunes i
groc per als plastics i tetra-brics- Hem
de suposar que el fet de deixar-Ios en
un lloc tan concOlTegut era perque
contemplarem el futurista i l1ampant
mobiliari urba, que 1m dia o aItre
donara un to més colorit als nostres I
caners. Pero també perque ens anem I
fent la idea que els ham-em d'omplir
com cal.

No estarem, com vulgar
ment es diu, comenc;ant la
casa per la teulada ?

Nosa1tTes com a bons ciutadans,
I responsables i obedients, qumlt arriba
l'hora, ens ham-em d'organitzar una
altra vegada i deixar de banda els nous
residus que se'ns demanaran, per a
després dipositar-los en el seu lJoc
escaient.

Una de les lleis fonamentals de l'e
cologia urbana, és l'anomenada de les
tres RRR -Reduir - Reutilitzar 
Reciclm·-. Sé esta complir (i fer com
plir) la tercera R. Pero no estarem,
com vulgaIl11ent es diu, comenc;:ant la
casa per la teulada ?

més radio

'. . EMISSORA MUNICIPAL

-------. ----l



JÓJ EL MUSSOL
~~~~------

•

E
l mussol després de J'entrada en
funcionament de la tant desitjada
zona blava, sobretot per l'equip de

govem mWlicipal popular i algun que
altre comerciant enganyats per les seues
lloances, hi fa illla valoració critica de
l'espai blau salvador d'economies locals.

Elmussol ha comen9at a escoltar veus
d'éssers hmnans que comencen a qüestio
nar aquesta O.R.A. com dinamitzadora
del comer9 benicarlando perque "dona
una mala imatge de la ciutat amb els seus
calTers principals vuits de cotxes, ja que
aquests es concentren als descampats de
la pla9a de la Constitució o i de la Pista
Jardí

El mussol no compaJteix la visió d'al
guns humans que valoren com negativa
la zona perque aUunyen als possibles
consumidors de fora del poble, fent-los
fugir de Benicarló per a no pagar tilla
pesseta per minut d'aturada; ja que fins
l'entrada d'aquesta zona de pagament els

Espai en blau!

foranis, i els d'ací també, els caJia aJlaJ' a
aquests descampats perque el centre ja
estava ocupat pels vehicles abans d'obrir
les tendes, bancs, mercat, etc.

E;I mussol creu que aJ'a per aJ'a la zona
blava només atempta contTa el caJ'acter
historic dels humans cadufers, ja que a
aquests els dol molt desprendre's d'uns
quallts duros per a pagar J'aparcaJ11ent del
seu vehicle i per tant prefereixen deixaJ'
los allí on no els cal pagar.

Ara bé el mussol creu que l'ajunta
ment es va precipitar una mica a I'hora
d'executar aquest projecte, ja que tret de
la pla9a Sant Bertomeu on la seua orde
nació en bateria siga conecta, en canvi a
la resta de carrers només s'hi va pintar les
Iínies blaves corresponents a l'amplada
d'illl vehicle, per cert WJa mica exagera
da, pero ningú es va preocupar de distri
buir aquest espai també en relaciQ a la
seua Hargada per tal de guanYaJ' més llocs
aprofítables, així ara de vegades segons

la manera d'apaJ'car es fa perdre espai per
a altres cotxes.

Al mussol Ji ha sobtat taJnbé com I'a
juntament no ha previst solucionar ellloc
que ocupen les motos, ja que fan ús d'uu
espai blau sense pagar res a canvi, pro
dUInt 1m agravi comparatiu amb els
éssers amb vehicles de quatre rodes.

Al mussol també Ji ha semblat curiós
com la zona blava és poc ecologista ja
que s'ha senyalitzat I'espai destinat als
contenidors de recollida de fem, pero en
canvi ]'espai destinat a contenidors per al
reciclatge no ha estat delimitat, sera que
hi necessitaven Lma pintura verda que no
tenien?

Pero el que no ha solucionat la zona
blava és I'aparcament en doble fila de
molts vehicles quan s'hi aturen un
moment davant el banc, Muxola, etc i
que segueixen dificultant el transit.

..

NOM
DOMICILI

Fitxa de subscripció

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscIiu a ~ \,14<- k g~, per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), 02.470 pts (26
números, semestral, bonificació 5%) prorrogable si no hi ha ordre en contra. Als enviaJnents fora de BenicaJ'ló caldra afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria O Xec bancari nominatiu adjilllt
Remeteu 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)

fugnatura:

BANC/CAIXA

NOM 1COGNOMS DEL TITULAR DEL COMI'I'E

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancaria

POBLAcró

<. ,Control Compte número

de 199

cp

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació ClIltllralla Feram de BenicaJ'1ó per l'im

port de subscripció a~ \,14<- k g~,

,/ , l

Signatura: d de 1996
~~~~~~~--~~~~---~
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La Universitat Jaume 1 de fensara, amb un advocat
especialista, la definició de "llengua catalana"

Joaquim Llorach

Per la seua banda el porta
ven del PSOE, Jesús Hugnet,

especilitzat per la defensa d'a
quest cas que l'enfronta amb
el govern Zaplana.

Els diputats no han
de declarar a Hisenda
un deis plusos que
perceben.

Gemma Punzano Sánchez
falta del seu domicili des del
proppassat dimecres 8 de gener,
quan va abandonar la casa per
que anava a fer un enc3lTec. La
jove se'n va anar amb el cotxe
de sa mare, un Skoda de color
gris, matrícula CS-3Ü87-V, i
encara que podria dur una gran
quantitat de diners (que ha extret
del compte fgcuniliar), no va
aga.lTcu· roba ni el docLUnent d'i
dentitat.

Els serveis economics de les
Corts han adreyat LLI1 escrit als
89 diputats on se'ls notifica
l'impOlt de les quantitats ingres
sades al llarg de 1995 en con
cepte de dietes i quilometratge
de cara a la declaració de la
renda de cada LLl1 deis pcu'lamen
tcu·is. La smna, de prop d'un
milió de pessetes, encara que en
algllns casos supera el milió i
mig, no s'ha de declarar a
Hisenda, ja que es considera tma
compensació per despeses deri
vades del seu trebaU parlamen
tcu-i.

Una jove de Benicarló
de 21 anys fa 7 dies
que ha desaparegut.

ha declarat que els estatuts de
la universitat "no snbstituei
xen la denominació de
l'Estatut d' Autonomia" sobre
la !lengua deis valencians
quan assenyalen que "el
tenne científic és catala, per
que és la mlÍversitat la que té
les competencies científiques
i la denominació científica és
Ilengua catalana". Respecte
deIs estatuts que denominen
al tenitori com a País
Valencia, Huguet ha indicat
que és "una referencia
sociologica".

Aixo de portar les qüestions
científiques als tribunals, la
historia ens demostra que a la
curta o la llarga no ens du aban
camí

Aixo de portcu'les qüestions científiques als
hibunals la historia ens demostra que a la curta
o la lIarga no ens du a bon camí, se perden uns
munts d'anys, inc1ús segles per a fmalment
reconéixer la veritat. Si voleu podem recordar
el cas Galileu entre molts d'altres.

defineix aquest terme com a "dialecte de la
Jlengua catalana que es parla a la major part de
1'antic Regne de Valencia". Si la Conselleria
de Cultm'a ho té tan clar, per que nega les
seues propies afirmacions contingudes en
aquest diccionari que no ha fet més que copicu'
la definició que consta en el diccioncu'i de la
Real Academia Espallyola de la Llengua.

L'equip de govern de
la Universitat ha
donat suport total al
rector per a la defen
sa deIs termes "llen
gua catalana" i "País
Valencia"

El rector de la
UIliversitat Jaume 1,
Femado Romero, i la

ConseJlera de Cultura
Educació, Mm'cela Miró, han
mantingut una reunió per
tractar d'arribar a un consens
per la inclusió deIs termes
"País Valencia" i "!lengua
catalana" en els estatuts de la
institució universitaria.

L'equip de govem de la
Universitat ha donat SUPOlt
total al rector per a la defensa
d'aquests termes i ha expres
sat que la Universitat buscara
un assessorament jurídic

.,-,;,...------

Es lamentable que el diputat del PSOE
Huguet qualifique actualment que "la
supressió deis tennes és una imposició

inacceptable" ja que els estatuts de les lUliver
sitats d' Alacant i de Valencia es troben a 1'alt
triblmal constitucional precisament perque en
el seu dia el PSOE també va considerar inad
missible que en els esmentats estatuts apare
gueren les referencies de "llengua catalana" i
"País Valenciá". Ara, Huguet i el seu pmtit han
perdut la memoria incomprensiblement ja que
la política de limitar la máxima institució
academica com és la universitat va ser objecte
de censura, per aquests tennes, com ara ha fet
el PP.

La denominació de la Uengua que parlem
els valencians com a catalana no respon a una
posició subjectiva sinó a LLl1a concepció esuic
tanlent científica. Per tant, es despréll que no
és lm tema opinable, sinó que respon a lUla
veritat científica acceptada per totes les uni
versitats del món.

És més, si mirem l'entrada "valenciá" en el
diccionari que acaba d'editar en la seua sego
na edició la Conselleria de Cultura veurem que
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La Unió de Llauradors del Maestrat
en contra de la nova taxa rústica o

urbana en el cadastre

Valoració d'UGT
sobre I'IPe

de desembre
al País Valencia

16 UNIÓ D~ LLWRfLDORS
------------------

La Unió de Llamadors i Ramaders
COAG del Maestrat rebutja de fonna
rotunda la taxa creada pel govem per a
la inscripció i acreditació de béns de
naturalesa rústica o urbana en el cadas
tre pel que suposara una minoració de
les rendes dels Ilauradors i ramaders
valencians. La Unió del Maestrat advo
ca per l' exoneració d' aquestes taxes per
a tots els llamadors i ramaders que
estan afiliats al regim especial agrari de
la Segmetat Social agraria o al regim
d'autónoms agraris.

La Unió del Maestrat advo
ca per l'exoneració d'aques
tes taxes per a tots els llau
radors i ramaders que estan
afiliats al regim especial
agrari de la Seguretat Social
agraria o al regim d'auto
noms agraris

En l'altic1e 33 de la Llei 13/96 de
desembre de Mesmes Fiscals
Administratives i d'Ordre Social (BOE
31-12-96), es creen les taxes per ins
cripció i acreditació cadastral, la quan
tia de la qual puja a les següents quan
titats: 500 pessetes per cadascuna de les
parce1.les rústiques inscrites (per aixó

també s'entenen els canvis de conreu o
aprofítament en els béns immobles de
naturalesa rústica_ Aquestes taxes supo
sen per exemple en el cas d'haver d'a
creditar 20 parcel.les (és indistinta la
sena dimensió) un cost de 10.500 pes
setes. A l'hara de rebre lUla ajuda, a
molts Ilauradors amb la nova taxa ni
tant soIs Ji compensara la concessió
d'aquesta.

Les taxes afectaran especialment a
aquells llauradors que treballen explo
tacions amb parcel.les de poca dimen
siói nombroses, ja que es fixen en base
a les parcel.les i subparcel.les que s'ins
criuen o s' acrediten en el cadastre.

L'aprovació d'aquestes taxes, que
graven segons el nombre de parcel.les
rústiques inserites, entra en contradic
ció amb la Llei de Modemització de les
Explotacions Agraries que tenen com
objectiu fonamental el foment de l'a
grupació de les explotacions per a fer
Ies rendables i competitives. A més,
resulta tot un contrasentit que si un
llaurador o ramader paga en el registre
de la propietat per la inscripció nonnal,
toma a pagar de nou amb aquesta taxa
imposada pel govem.

El Consell Económie i Social (CES)
a més de rebutjar amb caracter general
tant la proliferació de taxes eom el pro
cediment de regulació ha considerat
que aquestes taxes són improcedents,
per no beneficiar en res als titulars i ser
una obligació imposada.

eonegudes les dades de l' IPC de desem
bre la UGT manjfesta:

1.- L'IPC al Pais Valencia creix un 0,2 %,
una decima menys que el mateix mes del 95 i
situa la inf1ació anual en e13, I % (lUla decima
menys que a la resta de l'estat, i tres menys
que la previsió del Govern).

2.- Cal destacar que els increments més
importants es produeixen en Alimentació.i en
el grup d'altres, com sol passar en el més de
desembre.És sif,'l1ificatiu l'augment en tabac,
en habitatge i com a conseqüencia deis prues
de la gasolina, en el grup de transports.

3.- A judici de la UGT, l'evolució positiva
deis preus permet que el Banc d'Espanya
puga baixar els tipus d'interés, possibilitat
avalada per la recient apreciació de la pesseta.
Malgrat tol la possible baixada deIs tipus d'in
terés hamia de ser perceptible no soIs pels
chents bancaris professionals, sinó també pels
consumidors.

4.- El compliment de 1'0bjectiu fixat pel
tractat de Maastrcht dependra basicament de
que la resta de paIsos no disminii'squen.

5.- La UGT vol destacar que es manifesta
clarament que la moderació salarial practica
da pels Sindicats és adequada i que era una
fal.lacia afinnar que els increments salaríaIs
moderats suposaven tendencies al'alc;a de la
inflació.

6.- Finalment, UGT considera la necessitat
de que els grans beneficis empresaríals es des
tinen a la inversió productiva i a la creació
d' ocupació i. no a inversions especulatives.

estudioc~
_ a

Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional video deb9da

. ' '.
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Sense llibertat
J. ALFüNS GIL ALBÜRS.

(1996).

Barracó 62.
Alzira. Edicions Bromera.

Col. Bromera/Teatre nO 16. 950 ptes

N
o ha tingut massa sort com a autor
teatral .loan Alfons Gil Albors I'ac
tual Director General de Teatre' de la

Generalitat Valenciana no s'ha mogut mai
pels cercles del valencianisme cultural i per
aixo la seua obra en catala no ha tingut mai
massa resso; d'altra banda la seua obra en
castellil, per ser un autor que mai no ha sor
tit de Valencia tampoc no ha tingut un exces
siu eco en les telTes de parla castellana.

Pero Gil Albors que de jove va jugar de
porter amb el mític equip de I'Alcoiil, aquell
que tenia tanta moral, l'ha conservada per a
escriure una amplia obra en les dues llen
gües, amb moments de Illolt bOlla qualitat
com en la recentmellt reeditada "Barracó
62", amb la que l'any ¡963 va guanyar el
premi ".loan Senent" de teatre, concedit per
la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de
Valencia.

L'acció de "Barracó 62" transcolTe en el
microespai d'un banacó d'un camp de con
cent:ració, allí s'hi h'oben diversos personat
ges; Johnal, tancat per covard ja que s'havia
negat a avanyar cap a les tTinxeres enemi
gues amb la baioneta calada; Theodor,
objector de consciencia, I'únic enllay amb la
idea re]jgiosa; Stolz, LLI1 idealista empeltat de
revolucionari i alTebossat d'orgull i ambició;
Frau, homosexual; Stwn, negre, lladre que

los profesionales de

N ursing
cuidaremos como lo

haria usted mismo de

sus ancianos

o enfermos...

robava per menjar i discriminat pel seu
co~or, i David, el kapo, una mena de caporal,
imposat per la Torre de Govem, que teorica
ment els protegeix, pero que en realitat els
humilia i els esclavitza per a treure'n profit.

No hi ha a I'obra cap referencia temporal,
el barracó és un súnbol de qualsevol societat
que viu sense llibertat, regida des d'una
Ton-e de Govem, que representa un poder
sobrenatural. 1dintre d'aquesta societat s'es
tableixen també relacions de dominació;
David s'imposa als demés i s'alia amb
Theodor perque fa viure als altTes falses
il.lusions, són també ells qui bategen i cons
h-ueixen una historia als nousvrnguts com
Rein.

La societat que presenta "l3arracó 62", és
L1na societat sense esperanya, els personatges
creuen que més enllil de la balla dt~l camp de
concentTació tampoc hi ha Ilibertat. És una
societat completament deshumanitzada, fins
al ptmt que quan els visiten les dones tanca
des en un altre camp, per tal de satisfer el seu
desig sexual, tUl deis personatges diu que és
I'única nota humana que hi ha en aquell
món.

Tot i aixo l'obra deixa obert tUl camí a
l'esperanya, com l'amor que naix entre Rein
i Raquel; o l'anibada al barracó de Kind, que
anuncia que dalTera de la balla del campa
ment eH no ha vist cap carceller, sinó 1m
camperol amb un ban-et de palla i un camp
pie d'espigues, i es nega a obeir les ordes del
soldat.

"Barracó 62" és LLI1a obra dintre de la
IÚlÍa existencial del teatre de I'epoca, pero
que planteja unes qüestions encara actuals.s

Muy pronto en
Vinaros,Benicarló y Peñiscola

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

Carlos
Núñez

Una de les sorpreses musi
cals més interessants ha
estat descobrir en les

últimes setmanes un múslc
gallec, Carlos Núñez i el seu
esplendid disc "A irmandade das
eSlrelas", la tradicional incomu
nicació entre les diferents cultu
res de l'estat espanyol ha fet que
desconeguérem aquest gaiter que
ha actuat al món sencer, des deIs
Estats Units fins al Japó, acom
panyant 31tistes de la talla de Bob
Dylan i del qual "Los Angeles
TImes" ha escrit «Si/ora possi
b/e converlir-se en eSI/-ella de/
pop inlerprefanl música I/'adicio
nal amb gada i flaula, Núí1ez
seria l'home.»

En "A irmandade das estrelas"
trobem que col.laboren amb
Carlos Núñez un autentic pomell
d'estrelles; Luz Casal, Ry
Cooder, The Chiefiains, Kepa
.1 uukera, Nightnoise, Dulce
Pontes, Rafael Riqueni, Vieja
Trova Santiaguera... Trobem al
disc el cant al sol naixent, al
mantell eSh'ellat de la Via Lacti.a,
als núvols anossegats pel vent, a
les paraules de Rosalia de Castro
o als esmoladors d'Omense. Com
ha escrit I'escriptor Manuel
Rivas: « Que fado iso esla aquí
convocado por Carlos Núí1ez
nesla irmandade de eslre/as. A
101 foi soí1ada, Ga/icia é aquí
América, mar celia de Irlanda,
cálido sur de guilarra xilana...
Galicia é Galicia cando é IOdos
os mundos, Un(ogar onde hoxe,
os soí1os se .ran música para non
morrer defrío,»



f'6J J. R. RAMÍREZ

La loa
VIII Premi de contes

Xavier Arín

En este poble senyors
tenim un loero oficial
tan amic deIs que manen
que es incapa9 de criticar.

Per aixo li dic a este home
que se'n vaja apasturar
burres, vaques i matxos
i tot los demés animals

Ta ra ra taaaaa
ta ta taaaa
ta ta taaaa

ta ta taaaaa
ta ra ra taaaa
ta ta taaaa
ta ta ta ta ra ra
ta ra ra.

L'Associació Cultmal
Alambor convoca el
seus VIII Premis de

Contes Xavier AIÚ1, amb la
finalitat d' estimular la creació
Iitenlria com també !'estima
per la natma i la pau.

El jurat esta actualment
estudiant la gran quantitat de
contes presentats pels alllm
nes deIs distints col'legis de
la ciutat de Benicarló i de tota
la comarca.

El lliurament del premis
s'efectuara el 5 de febrer de
1997, dins deIs actes del Dia
Internacional de la No

Violencia, a la sala de con
ferencies de la Caixa Rural de
Benicarló.

El lliurament sera el
5 de febrer a la sala
de conferencies de la
Caixa Rural

El jurat esta fOlmat per les
persones següents: Álvar
Anyó, Teresa Burguillo,
Francesc Flos Xavier
Rodríguez.

V Les voreres del cami Convent rellisqllen molt quan plou. L'altre día vaig haver d'aITeplegar una persona, i no era vella per
una esbarada que va pegar sense xafar una pell de pliLtan.

V Em pregunto per que han de ser tan necessariament cutres les telenoveHes valencianes.

V Vaig llegir el telefon del ciutada de la setmana passada i tenen tota la raó del món. Quin fastig d'aITibada de Reis d'Orients
a la nostra ciutat! Per la tele, a d'altres ciutats es van banyar i no els va passar res.

V M'agradaria saber per quina raó han llevat els espills de les cruilles d'alglills caners. Que volen provocar algun accident?

E vostre telefon és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perque hi deixeu les vostres opinions, queixes i sug

gerencies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials).



avant les constants demandes deis nostres lectors per instaurar una secció on debatre els temes d'actualitat, els que
fem L+. 1;.... k g~ hem decidit concedir-Ios aquest desig am que els Nadals, temJls de concordia, ja han passat
i convertir aquesta plana en el 'El racó drels lectors de L+. 1;.... k g~4vJ.¿' perque tots els benicarlandos pugnen

fer sentir la seua de Ven

Sra. Directora:
Aquestes festes he vist a Canal 9 un programa sobre que esperaven les persones

grans i els xiquests deis Reis Mags. Les persones grans van parlar totes en valen
cia i els menuts tots en castel!a.És la moda d'ara a la nostra TVV. Quan desapare
guen els adults valencians seran adults aquests xiquests castellans que a hores d'ara
els clirigents de Canal 9 exposen com a models per als xiquets i pares actuals i
füturs. És LUl model Zaplana.

M. del Mar Marti

Sra. Directora:

Per estrany que parega vull aprofitar-me del seu setmanaJi per contestar un article
d'opinió aparegut a LUl altre setmanari local (o multilocal, o semic0111arcal, no ho sé)
que casualment va caure a les melles manso 1és que no vull ni tan sols participar en
aquel! per fer sentir la meua veu.

Bé, docs resulta que LlTI tal Teudo Sangüesa va fer la setmana passada un article
d'opinió parlant sobre les llibeltats de pensament, d'expressió i d'escriptura que
suposadament tots hem de respectar i IliLltar per mantenir. Sembla que fil1S ací molts
estarem d'acord amb ayO, pero el que em sembla de vergonya i el que m'ha fet escliLl
re-Ji aquesta carta és la poca memoria o la poca vergonya d'un senyor que no recor
da que no fa tants anys ell va estar a punt d'expedientar (i segur que es va quedar amb
les ganes) un professor del nostre institut quan el1 era J' IUustríssim i Distingit Senyor
Director. No recorda vosté, senyor Teudo, que un company seu (oh l perdone l'atrevi
ment, 1m subomidat) no compartía les seues opinions sobre la diferencia entre educa
ci;o i ensenyament i algú (qui va ser?) va filtrar una nota explicativa adreyada al pro
fessorat i només al professorat i per aquest motiu, per expressar unes idees diferents
va estar a punt de ser expedientat? Si aquestes opinions del Sr. Teudo volen dir que
ha canviat el seu taranna intoJerant i hipocrita, endavant i benvingut, si no, parle vosté
d'atres coses i no ofenga la inte1.ligencia i la memoria de la gent que hem conegut la
seua trajectoria.

Moltes gracies.
Un exalume tolerant de l'I.B. Ramon Cid

Sra. DiTectora:

Qlúna SOlt hem tingLlt. Des de fa
unes poques setmanes sant Alfred
Rodríguez Picó el tomem a tinclre a la
tele i per SOlt des que esta eH ens ha
enviat un munt de borrasques i venta
des que han netejat un poc el poble per
que si no, senyor alcalde, ja ho sap, el
poble esta molt bruto

Ara, senyor alcalde, com toca sant
Alfi'ed ens ha enviat les calmes de
gener i no plou i no fa vent, Uavors, qui
netejara els carrers?

Senyora directora, esta carta pareix
que siga per a l' alcalde, pero jo Ji l'en
vio a vosté, a la millor, així la llig.

L'altre dia, ma filia per no anar més
lIuny va arribar a casa empastifadeta,
ja sap de que, no? Com vosté sempre
va en cotxe no sap el que és xafar-ne
lma, pero els que van a peLl..

Un veí

Sra. Directora:

Que vinga Canal 9 a Benicarló esta
molt bé, sobretot si aprofiten el viatge i
amb la roulotte de l'Abradelo envien el
camara i el periodista per contar la fira
de sant Antoni, pero que tallen tres dies
el centre del poble és una miqueta duro

lo fati
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Per que qualsevol dia deixaré d'anar al
futbol per sempre més

Potser del que diré ara me'n
penediré.de seguida, molt pos
siblement. Pero tot el que en

aquests moments d'inceltesa passa
pel meu cervell és terbol, boirós, Ile
fiscós, punxant i continu, tot alhora.
Els esdeveniments que com a soci del
C.D. Benicarló he viscut de prop la
danera setmana han amargat la meua
placida i senzilla existencia. Des de
l' Assemblea que es va fer divendres
passat fins ara mateix tinc un neguit
que no em deixa concentrar-me en res
i que no em pennet d'agafar el son
fins que el cos cau abatut. 1parlo tan
seriosament com en sóc capa~. Tinc
molts dubtes. Per un costat penso que
el futboll'heul de mantenir els socis,
els qui hi acudim els diumenges a
entertenir-nos, per un altre raono que
no hem de ser sempre els mateixos els
qui hem de passar les males estolles.
Opino que una entitat ha de ser una
valvula d'esbargiment, de diversió,
de contacte amb gent, tanmateix
també crec que si tots hi col-laborem
les coses seran més facils. El cas és
que el meu estat d'anim és a fregar de
tena, tal vegada més avall. Quan tens
el cap embotat com jo ara tot és i no'
és absmd i opressor.

A l'Assemblea Extraordinaria hi
vam acudir una vintena bona de socis,
lms deu aficionats, tres periodistes, la
major paIt de la plantilla de jugadors,
el regidor d'esports i l' expresident.
Agustí Ruiz va presentar la seua Í1Te
vocable rentillcia al canec i després
va ser literalment bombardejat a pre
guntes, que si qUaIlt s'havia cobrat
per les baixes d'Adell el Canareu, que
si com estaven els comptes... El bon
home se'n va s01tir aInb moltíssima
dignitat sense rebre ni una paraula
d'alé ni una miser gest d'agraünent
per paIt de ningú. He assistit a molts
esdivents d'aquesta mena, pero cap
tan lúgubre com el ele! dia 10. Quan
alglm president ha elit que volia aban
donar l'entitat, era norma general

l' ajut elel món i fíns i tot aclamar-lo
com a un Jesulín qllalsevol. Pero res
J'aixo no es va viure al Casal
Municipal, tan sois criar maja llet i
posar-se ben nerviós. No vaig tenir
més remei en sOltir que anar-l11e'n al
Cactus a ofegar aInb alcohol els meus
neguits.

A pmtir d'aquests moments tot ha
estat parlar amb UDS i amb altres, i el
meu cap es martellejat per conceptes
tan rimbombants com desfassament
pressupostari, números rojos, baixes
federatives, mensuaJitats endaneri
des, diners, diners i diners. 1 més
diners i més diners. He sentit massa
de prop la 1'ortor de les clavegueres
del futbol deis pobres i no em ve de
gust tomar-la a ensumar.

No tinc gens de ganes de veure fut
bol i només m'abelleix engegar-ho tot
a rodar. El meu dubte tan sois el
manté viu la forta personalitat de
Paco Escura. Admiro molt aquest
home, que creu a ulls cJucs que el
pegar-Ji patades a una pilota vestit
anlb una smnarreta roja és un acte de
patriotisme local, que es desviu per
tTeure penes de baix les pedres, que
no té gens de peresa i que no abando
na la nau siga qui siga el capita. Si no
fas per ell no en tindria cap d'incelte
sao

Si tenir afició al futbol m~ha de
suposal' (com m'ha suposat dmant
massa anys) disgustos, perdua de
salut, trifulqlles finniJiars, ins01m1Ís i
malsons, que es creme tot. Formar
pmt d'un col'lectiu lúdic t'ha de
suposar, obviament, algun sacrifici,
pero ara mateix, a la balan~a satisfac
ció-decepció .el segon plat és pie de
plom i el primer ben lleuger.

Per si no tomo més al futbol, per si
torno i no em deixen escrime més en
aquesta revista per les bajanades que
dic i persi per una d' eixes la setmana
vinent vosté no troba La Veu enlIoc,
adéu i gracies, mohes f,rracies. Snif. 1
si no, fins la setmana vinent, que
t3mbé podria ser.

El Benicarló s'allunya
deIs llocs de promoció

definitivament

El Benicarló va tomar a perdre, al
camp de l'Albuixec (2-0) i en els
daners sis partits només ha aconse

guit sumar la impOltant quantitat de tres
PUlltS, contra el cuer concretament. Es juga
bé. es controla, hi ha domilli sobre I'adver
sari i fins i tot ocasions de gol... pero com
diria el genial Chiquit de la Calzat els 110S

tres davanters no marquen ni fent de p01te
ria I'arc de Sant Martí (no puido, no puido).

Si no fóra perque hom veu que els futbo
listes conen com a esperitats els noranta
minuts, diria que tenen el cap més ocupat en
qüestions crematístiques que en afers espor
tius.

A Albuixec ja no es van despla~ar els
canareus que quedaven a la plantilla, és a
dir, León, Juanjo, Maza i CastTo. A cada
bugada perdem 1m l1en~ol, un joc sencer en
aquest caso Tots quatre s'hall atipat de veme
que la situació no millorava i aquest diu
menge es van decidir a trencar la fenna
soLidm·itat que fins ara els unía als sens
companys. Actualment són dotze els juga
dors que queden al primer equip, si comp
tem que dos d'ells fan de p01ters no hi
hama més remei que posar de titulars
alglms juvenils.

Malgrat aixo el Benicarló és cinqué a dos
punts del segon (que té tres partits menys,
ojo). Diumenge vinent, al Municipal de la
Carxofa, a partir de les 4 s' espera la visita
del Segorbe i ja veurem quin equip es podra
fer. Si per nna d'aqlleixes no hi vaig, que
podria ser, vosté no patesca que ja Ji pre
f,runtaré a mon sogTe com han anat les coses.

Pero cIar, l' actualitat del nostre club
. passa pels darrers esdeveniments que s'han

viscut des de la dimissió del president Ruiz
i les posteriors gestions dutes 'a tenue pe!
regidor d'obres i serveis per tal de donar-Ji
remei al tema fonnant una Junta Gestora.

Definitivament sera Isidro Coello qui
se'n fm'a canec de la presidencia del club,
es veu que ben acompanyat per alguns
hÓmens de fntbol de moIt de pes específico
Li desitjo des d'ací molta sort, tota la que'~s

puga."'<



El Benicarló va obtindre una cómoda victoria
enfront del Torrent

JÓJ REDACCIÓ

E
l líder de la segona
femenina a penes va
tindre problemes per

guanyar a un rival que ocupa
va ¡'última posició de la taula
classifícatória.

Després del descans,
el Benicarló va
comen<;ar a for<;ar la
maquina i amb la
seua reacció va con
segUIr guanyar
distancies en el mar
cador.

El C.B. Benicarló, amb un
resultat de 33 - 61 va obtindre

una cómoda victória
entiont del Torrent.

E! primer període va .•
resultar prou igualat enca
ra que 1'experiencia del
Benicarló li va fer mantin
dre's per davant en el mar
cador.

Després del descans, el
Benicarló va comen9ar a
for9ar la maquina i amb la
seua reacció va conse¡,,'Uir
guanya.r distancies en el
marcador.

L'equip d'Aran va eixir
amb les següents jugado
res: Montse, Mar, Pepita,
Mónica, Núria (cinc ¡ru
cia!), Ana i Raquel.

El Benicarló abandona l'última
posició de la classificació

JÓJ REDACCIÓ

El Benicarló va conseguir abandonar 1'última posició de
la classifícació gracies a la tercera victoria de la tem
porada. L'equip derrotat va ser l' Alcora Basquet Club.

L'equip del Benicarló va donar un gran espectacle davant de
j'afició que en acabar va rebre un gran aplaudiment per p3lt
del público

El Benicarló va comen9ar el clerby molt concentTat, fet que
va suposar que immediatament aconseguira lUla gran diferen
cia en el marcador.

L'Alcora per la seua pan va intentar per tots els mitjans fre
nar la inspiració ofensiva del seu rival, que va tUldre en
Pellicer al seu millor jugador. L'aler benicardando va estar
imparable i, amb 25 punts (15 d'ells com a conseqüencia de 5
triples) va ser l'estTella de lajomada.

La impotencia de veure com el Benicarló mantenia el seu
encert en el joc va acabar d'afonar l' Alcora.



AGENDA ESPORTIVA
ACTIVITATS DEL CAP DE SETIVIANA

ORGANISME AUTÓNOM D'ESPORTS

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

DISSABTE 18 DE GENER
ALEVINS F.7

A LES 11 1-1:

C. F. BENIFORT "A" - C. F. BENIHORT "B"
A LES 16.15 H:

C. R BENIFORT "c" - C. F. SANT RAli'AEL
A LES PISTES D' ATLETISME

DISSABTE 18 DE GENER
INFANTILS 1 CADETS
A PARTIR DE LES 14.45 H:

C. F. BENIHORT "A" - A.T. ONDENSE "A"

c. DEPORTIVO BENICARLÓ
EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

DIUMENGE 19 DE GENER A LES 16.30 HORES
Lliga prefcrel1t Grup Nord

C. D. BENICARLÓ - C.D. SOGORB

FUTBOL-SALA
DISSABTE 18 DE GENER,

A PARTIR DE LES 18.45 HORES
AL PAVELLó POLIESPORTIU MUNICIPAL

SENIORS PRIMERA DIVISIÓ
PROYASTEC ALFS - T. CORTADA MAS LLAÓ

BÁSQUET
SENIOR MASCULÍ

AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
DISSABTE 18 A LES 16.30 BORES

SENIORS SUB 21
c.B. BENICARLÓ - c.H. BORRIOL
DlUMENGE 19 A LES 10.00 HORES

JúNIOR MASCULÍ
C.B. BENICARLÓ - A.H.ALMASSORA

SENIOR FEMENÍ
c.H. BENICARLÓ - ALAQUÁS

Problemes
per al C. H. Benicarló

.16 REDACCIÓ

CLUB HANDBOL FLORIDA: 29
C. 1-1. BENICARLÓ: 15

Tan soIs cal fer una ullada al marcador final d'aquest encon
tre per a adonar-se que les festes nadalenques no li han sentat
gens bé a l'equip Senior Masculí d'handbol de la nostra loca
litat. La veritat és que per a aquest equip no podia comenr,;ar
l'any amb pitjor peu, ja que en aquest parlitjugaven el primer
classificat (el CH. Benicarló) contra el segon (CH. FIOlida).
Després d'aquest resultat els benicarlandos han baixat fins a la
cinquena posició, mentre que el C.H. Florida se situa en pri
mera posició en solitario

Després d'aquest resultat (C.H.Florida 29 
C.H.Benicarló 15) els benicarlandos han bai
xat fins a la cinquena posició, mentre que el
C.H. Florida se situa en primera posició en
solitario

El pat1it en si va tindre poca historia. La veritat és que
poques coses es poden fer quan s'esta gairebé un mes sense
entrenar, amb mig equip al 11it en febra i l'altre m.ig encara
recuperant-se de les festes. Si a més a més hi afegim que el
CH. Florida és un rival que s'havia reforr,;at molt des que va
jugar ací a BenicarIó ja fa lms mesos tindrem totes les claus per
a poder entendre aquest resultat.

la ens tenen acostumats els xics de l'equip senior a aquestes
coses. Quan millor estavenjugant, situats de líders i amb mol
tes posibilitats de fer un gran papel' aquest any, semb1a que els
ha entrat la por deIs guanyadors, i amb un pat"e11 de actuacions
desastroses han perdut molt de tot allo que ha costat tant d'es
forr,; aconseguir.

Méndez Núñez t 91

Te'''. 47 35 44
BENICARLÓ

LA N05TRA T'ELE
'----_._----------------



¡?':¡¡ ÁLEX GOZALBO I BELTRAN
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La mar d'esportiva
Beniearlandia va arribar durant les passades vacanees de Nadal a la seua sisena edició. EIs xiquets
i les xiquetes de Benicarló van tenir l'oportunitat de gaudir d'un parc de Nadal "la mar de diver
tit". És el moment de comen~ar a plantejar-nos el rutur d'aquest pare de Nadal.

Ca.dena DIAL

motius economics, no són habituals als patis deis col·legis
benicarlandos. AyO tan soIs es pot aconseguir si deixem que

diverses entitats privades patrocinen el seu
cost. Que més dóna si a les tanques posa el
nom d'una gran multinacional en 1I0c de l'e
pígraf"Ajuntament de Benciarló"?
Una cosa no lleva ¡'alta. Tota aquesta inversió
publicitaria no hauria de sotenar el veritable
esperit amb el qual es va crear Benicarlandia.
Jo ho veig així: si un xiquet no vol vew·e's la

!let li poso dues culelrades de cacau i tots
contents. Tan soIs cal que veiem la resta

de parcs de Nadal de l'estat. Tots han
obelt les portes a les empreses privades. Per
que ha de continuar Benicarlandia autolimi
tant-se?
Atenció: que quede ciar que tots els diners

obtinguts de la inversió publicitaria s'hau
rien de dedicar íntegrament al parco 1 die
aixo perque encara em cou la vista de veure
com ha acabat la zona blava d'aparcament.
Després de pregonar als quatre vents que

l'invent es realitzava per potenciar el
petit eomery ara resulta que tins i tot
s'han pintat de blau alglmes zones
on el codi prohibeix energicaurent

l' aparcament, com ara les cantonades.
Benicarlandia es va morint a poc a poc i seria interessant

comenyar a cmar-Ia abans que ens diga defini.tivament adéu.
No per res en especial, sinó per tot en particular.

TRES SON MULTITUD
..... DE OVENTES

4.0 Princip,ales

Cadena SER

• ELS PORTS RADIO (Morella)

• RADIO ERRE

• SER MAESTRAT

~. "

SU NEGOCIO LO CONOCERAN 81 -000 OYENTES

L
es idees comencen a esgotar-se. Els responsables de
Bemcarlandia han entrat en la perillosa dinamica de
repetir-se cada any. L'ajustat pressupost és

l'excusa perfecta per amagar un principi basic: r-
I'originalitat té 1m límit. Les bones intencionsja I "..--_
no serveixen per a donar el salt definitiu i les
activitats (especiahnent les esportives) ja no sor
prenen ni la Isabel Gemio. L'única nota positiva
de l'edició d'aquest any ha estat la creació d'un
rocodrom pennanent.

Els duros a quatre pessetes ja no existei
xen. El canvi de mentalitat ha de produir-se
lUl dia o un altre, per que allargar-ho més?
És el moment de deixar entrar les empreses
privades a Benciarlandia. Ayo, contra
riament al que pensen molts, no tren
caria l'encant del parco La penetració
publicitaria, si s'adopten les mesures de
prevenció necessaries, deixanl verge l'es
perit: de la ceIebració.

És Benicarlancia "la mar de divertida"?
Certament qualsevol xic o ,oca que estiga
a la mitjana d'espitació infantil no
tarda ni mitja hora en preguntar-se
on és la resta del parco Les activi
tats esportives s'han redui:l: en els daners
anys a una simple continuació del que fan dw·ant tot l'any.
No hi ha novetats atractives. No existeix la possibilitat de prac
ticar esports nous i espectaculars.

Cal que li donem a tots els xiquets i xiquetes benicarlandos
l'opOltunitat de practicar aques!ls espOlts que, generalment per



AGENDA CULTURAL DE LA SETMANA

DIVENDRES ] 7 DE GENER
FESTIVITAT DE SANT ANTONl

10.30 hOl'es: MrssA l\1A.JOR i senuó en
honor al nostre Sant PatTó
Finalitzada la Misa tindra lloc la tradicio
nal benedicció d'animals, a continuació
de la qual el Club Colombófil Missatger
de Benicarló ens obsequira amb una gran
solta de coloms
12 hores: SORTErG D'UN CAVALLE1~ UNA

MAGNiFICA CIs'mLLA 1 UN I'ORQUET.

A continuació, entrega de premis del
concurs escolar per la portada dell1ibret
de la festa i de les lloes.
]6 hores: Espectacular 'JOIA-CONCURS'

a la playa COllstitució
]8.30 hores: SOltida de la cavalcada amb
la segona serie de les típiques LLOES i
TIRADA nE COQUES BENE'íDES.

PRESENTACIÓ FALLERA MAJüR

DISSABTE 18 m: GF:NER, presentació
d'Elisa Saz Porcar com a Fallera major
de Benicarló per al 1997. A l'Auditori
Municipal a les 20 hores.

FESTA DE LA CARXOFA

DISSABTE 18 !)E GEMNlm a les 18 hores,
a la Sala d' Actes de la Caixa Rural, inau-

guració i apertura de la Festa de la
Carxofa'97, amb l'entrega deIs premis
als guanyadors deIs concursos pel caJtell
i lema de la campanya comerCial de la
Carxofa de Benicarló, l la presentació de
I'edició del llibre de la lIT Demostració
GastTonómica de la Carxofa de Benicarló

A les 19 hores, Exposició del streballs
presentats en el concurs de cartels i lemes
de la campanya de la Carxofa.

A les 20 hores
Encesa de barbacoes a la plya
Constitució, per procedir, a les 22 bores,
a la 'tona' de carxofes, aJub posterior
degustació gratUita per a tots els assis
tents

A les 24 hores, Gran masclaül a la pIya
Constitució a carrec de Pirotecnica
Tomas de BenicaJ'ló

OWMENGE 19])E GENEr

A les 10 llores,
CeJebració de la Misa Major amb l'ofre
na 'carxofa, aigna i terra' per part de la
fillola Del Camp i les seues Dames
d'Honor
A les 11 hores.
Inauguració de l'oficina del Consell

Rector de la Carxofa de Benicarló situat
al carrer César Cataldo, número 2, als
10cals de la Camma AgTaria Local.
A les 12 hores, inauguració de la IV
Demosh'ació Gastronómica de la Carxofa
de Benicarló al recent peatonalitzat
cmrer Major, aJllb la participació de res
taurants de BenlcaJ'ló i comarca i altres
entitats i ents col.laboradors.

Carxofes amb caragols I

Ingredients:
11/2 KG. DE CAR)(QfE'S, (iDO GR, DE CARA

GOLS, 2 CEBES, 2 TOlvIA1'ES MADURES, 1
CAP D '/lUS, 2 FULLES DE I~LORER, 1 G01'

DE Vi I3LANC. 1 amE DE CALDO DE CrIRN,

SAL i OLi D 'OLiVA.

Una vegada netejades les carxofes i
els caragols, es sofi'egeixen les cebes,
els tomaqllets i els al1s; quan estiguen I
ofegats, s'afegeixen les caJ'xofes i el vi,
i es remena tot.

A continuació afegirem el caldo de I
carn i quan comence a bullir incorpora
rem eJs caragols; després deixarem
coure tot per espai de 15 020 minuts.

Si la salsa quedés un poc clareta
l'espesarem aJnb lm poc de maicena, i
si es necessari rectificarem de sal.

de Viernes 17 a lunes 20 de enero

Cartelera de Cine de 8enicarló y Vinaros

Equipados con D[] I DOLBY ESTEREO, DIGITAL I
E S T R E N O S N A e ONALES

HORARIOS BENICARLÓ

VINARÓS--------......J••~INE!\'A C:OLISEUM

-

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

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

EL Ai"'lOR TIENE DOS CARAS

Barbra Streisand

RESCATE
Mel Gibson-2a semana

RESCATE
Mel Gibson-r semana

JACK

Robin"WIDiams
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NI CREIX NI MEIX

.16 JOAN GREGORl ALBfOL

Benicarló 1549
24 gener

El lJaurador Antoni Nicolau, malalt en lIit i tement morir orde
na el seu últim testamellt davant el notari Narcís Ambrosi 'Mm1í.
Després d'encommlar-se a Déu, el moribund demana esser sepul
tat en el vas que posseeix silual e posal davant la parel de la sglé
sia de la presenl vi/a. Destina diners a la satisfacció d'impagats,
nomena com a marmessors el sastre Jeroni Domenech i el seu
hereu universal, Cebli:'t Nicolau, i dota amb cent Iliures cadascun
deis fíHs nascuts del seu matrimoni amb Isabel PeHicer, ja tras
passada.

Ilem vull, orden e man que, en remissió de mas peccals e dejá
lfiments, me sien diles e celebrades misses de lers dia e de cap
d'anye hun Irenlenari del gloriós sen! Amador ab ses can({Oeles
e qfferla segons se acosluma en la sglésia de la dila vila, per la
celebració de les quals misses e Irentenari vull sia pagada la cari
lal acoslumada.

/Iem vull, orden e man que per los preveres de la sglésia de la
presenl vi/a de Benicarló cascun any e pe/pelualmenl me sia dila
e celebrada una missa de requie canlada per anima mia e de 101.1'

I'nos paren/s. defimcs, per obs de dir e celebrar la qual vull,
orden e man que per lo hereu meu més CI\'ttll seril sien donades e
pagades als di/s clero e capellans de la dila sglésia huyt /iures
moneda reals de Valencia e aque/les sien smerr;ades en loch ..... e
segur e a coneguda deIs dits clero e capellans, e vull, orden e man
que per lo dil hereu meu sia donat e pagal lo drel de la admorli
zació a sa magestatperlanyent per raM de les diles huyl liures.

llem vull, orden e man que en remissió de mas peccals e defa
lliments, me sien diles e celebrades cinch misses de requir a
hono/; lahor e gloria de les cinch plagues de noslre senyor déu
Jesuchrist e tres misses a lahor e gloria de la Santissima Trinilal,
per la celebració de les quals misses vul/ sia pagada la carilal
acoslumada.

Item do e leix a cascun deIs bacins de la dita sglésia de
Senicarló e al bacf del spilal de la dita vila hun sou moneda reals
de Valencia per subMenc/ó e augment de la dita sglésia e spital.
()

Item don e leix e legue a Joan Nicolau, molt amalfill meu, cen!
liures moneda reals de Valencia, les quals li don e leixe e legue
axi per lola aquella pan e porció que en los béns de la senyora
na Ysabel Pellicer quondam, mare de aquell, Ii paria pertanyer
com encara per lot altre qualsevol dret de legitima que en mas
béns li pertanyga e perlanyer puxa per qualsevol titol, causa,
manera o rahó. E si cars sera que lo di! Johan Nicolau maria
quanl que quanl sensfills legilims e naturals e de legitim e carnal
matrimoni nats e procreats, vull, ordene e man que les dites cen!
liures sens alguna diminució sien, vinguen e lomen als altresjer
mans ejermanes de aquel! que en lo di/ cas vius seran per eguals
parts enlre aquells/áhedores, les quals diles cen! liures de la dila
moneda lo hereu 'meu davall scrit les puixa donar e pagar en
diners complanls o ab herelats en modo e manera que ad aquell
millor Ii parexera e ben visl sera al dil en Johan Nicolau.

Ilem do e Irú' a Ursola Nicolau,fl//a mio moll Cl/I/ada, cenlliu
res l7Joneda reals de Valencia en conlemplació del matrimoni de
aquella e no enans ni en allra manera, les quals li don e leixe e
legue axí per lola aquella parl e porció que en los béns de la sen
yora na Ysabel Pellicer quondam, more de aquella, /i paria
perl(¡nyer COI11 encara per 101 al/J'e qualsevol drel de legitima que
en mas béns li pertanyga e perla/~yer puixa per qualsevol tilol,
causa, manera o rahó. () Ilem do e leixe a la dita Ursola
Nicolau, filia mia, la mital de les mbes de vestir de la dila na
Y\'Obel Pell/cer quondam, mare de aquel/a, a fer de aquelles a
loles ses propries planes e líberes volunlals. (..)

ltem vull, orelen e man que per lo hereu meu davall scrit sien
donals e preslals alimenl.\', yO és, de mengm; beure e vestir a les
diles Úrsola, Ysabel e Pere Nicolaus,fi1/es e/UI meus, ya és, a les
diles ['¡rsola e Ysabet Nicolau/ins lanl aquelles sien en matrimo
ni coUocades e al dil Pere Nicolau/ins tanl aquell esliga en offi
ci en casa de altri per a sludim:

/tem vlIll, orden e man que lols mas íOrls, deutes e injúries sien
pagals e satis,/els aquells e aquel/es empero que·s mostraran yo
ésser lengU! e o/Jligal ab carIes, albarans, lestimonis e altres legi
limes provesfor de (mima e bona consciencia sobre ayo benigna
menl observa1. E vull, orelen e man que sia defferit juramenl a
loles aquelles persones les quals aff"ermaran yo ésser-Ios deulor
fins en summa de cent sous. IIfel e prestat lo di! jur;menl per
aque/les per.sona o persones que segons damunt és dit aff"ermaran
yo é.\'ser-Ios deutor de quan1ital alguna/ins en la dilo sum711a de
cenl sous y de alU en avall vuli, ore/en e man que aquella los sia
donada e pagada.

Tots los altTes béns meus 1110bles, immobles, sehellts e semo
vents, deutes, drets e accions meus e mies a nu pelianyents e
pertanyer podents e devents luny o prop, ara o en sdevenidor, per
qualsevol titol, causa, manera o rahó, do e leix al dit senyor Cebria

icolau, molt amat fiU meu e aquell hereu meu propli e universal
e encara general fas e instituheixch per dret de institució afer dels
dits béns e drets meus de la dita mia herencia a totes ses planes e
líberes voluntats. DmTerament, deixe en tudor e curador dels dits
ÚrsoJa, Ysabet, Gaspar e Pere Nicolaus,/ills efi/les meus, al dit
en ('ebria Nicolau, molt amalf'¡l meu, pregant e encarregant ad
aquel/les persones de aquells regesca com hun bon ludor e cura
dOI: Deufer e yo de aquell moll vufie, (...)

Presents testimonis foren a la confecció e ordinació del dit tes
tament, convocats e per lo dit testador pregats, los honrats mestre
Hieroni Doménech, sastre, en Antoni Pujades, mariner, e en
Antoni Cassador, laurador, habitants de la dita vila de Belucm'ló,
los quals intelTogats si conexien lo dit testador e tots dixerell que
sí y eJl a ells e yo Arcís Ambros Mmtí, notari rebedor del damunt
dit testament, conegLú molt bé als clits testador e testimonis y el1s
a mi.

I

I

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