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la Conselleria de Cultura i de la
Diputació Provincial de Castelló

La pla9a de la Constitució ( també coneguda com de
Bosnia, d'Hiroshima, etc.), que hem de dir d'ella,
tots la volen pero ningú fa res per arreglar-la.

Els polítics de la nostra ciutat comencen a dir que volen
fer-ne..

El PP un espai sense edificacions i sense definir, el PSOE
local, un mercat i no sabem que més, la UPV construcció
d'un 10% i la resta espai públic, pero, i els propietaris que
n'han de dir?

Pel que sembla, Paferrissada batalla dialectica entre els
distints partits polítics al passt PIe, només va deixar una
cosa clara, només un partit polític va presentar una propos
taconcreta del que vol ahí, i que als propietaris se' ls expro
piara for90sament els sells terrenys.

Ja tornem com sempre, no s'ha arribat a cap consens ni
entre els partits polítics ni en els propietaris, la qual cosa pot
derivar en que si aquests no estan d'acord amb l'expropia
ció, es pot anal' a parar ais tribunals (l'ajuntamentja té expe
riencia en aquestes questions, va perdre al Suprem la pri
mera batalla legal contra alguns propietaris) amb la qual
cosa podrem gaudir d'altres 15 anys d'un fangar quan plou
i una vergonya més per a Benicarló. Si aixo ocorreix el PP
municipal haura comés un alttre enor, aquest el més gran de
la seua historia, i amb molta probablitat la seua arrogancia i
prepotencia ti costara les properes eleccions.

Pensen que la historia esrepetreix.
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Els terrenys del Pecad de la Pla~a

Constitució seran expropiats

1======================.i6J="=J=O=RL=f)l=l=l=U=VE='.S='==================~==
En el passat pie extraordinari de l'Ajuntament, celebrat el dimarts i marcat pel debat i la polemica,
es va aprovar només amb els vots del PP la modificació puntual del pla General d'Ordenació Urbana
que afecta els terrenys del PECAD de la pla<;a Constitució. De manera que es prohibeix I'edificació a
la zona per un any més i la iniciació deis tramits per a I'expropiació for<;osadels terrenys .

La pla<;a de la Consti(ució, (o(s la desitgen i ningú sap que fer amb ella
Sabrem algull dia realmcn( com quedara aquesta playa?

>

La. s.l·tuació de la pla((a constl.·tució
continua sent cada cop l11és, tUl
intens focus de polemica, que va

veurés ret1ectida de fonna clara durant el
pIe extaordinari de l'Ajlmtament que es
va convocar el passat dimarts.

Amb una gran assistencia de públic i
un al11bient cada cop més enrarit, els
grups municipals van dedicar l11és d'una
hora i mitja per a debatre el primer punt
del pie, el que feia referencia a la modifi
cació puntual del pla General
d'Ordenació Urbana -per pronogar un
any més la suspensió de \licencies de
construcció-, que afecta de fOl1TIa directa
als teITenys del PECAD de la pla((a
Constitució.

Finall11ent després d'intercanviar-se
tot tiplls de desqualificacions, repliques i
contrarepliques, protagonitzades de
fonna estelar per el regidor d'Hisenda
Jesus Molina, el protaveu del grup socia
lista, José Antonio Sanchez i el portaveu
d'UPV, Enric Moya, el punt va ser apro
vat només amb els vots del PP. També es
va aprovar l'expedient per a l'adquisició
deis teITenys del PECAD, el que sif,'llifica
que els terrenys seran expropiats.

El debat es va iniciar amb la introduc
ció i exposició del primer punt, dut a
tenne per part del regidor d'Urbanisme
Juan Antonio Mañá. A partir d'aquest
moment, Sánchez i Moya van mesurar la
seua capacitat de replica amb el regidor
Molina i de rebot per alllsions amb Mañá.

El regidor d'urbanisme va presentar la
seua propostaindicant que " la zona
comptara amb un edifici de baixa altu
ra d'uns 700 ro quadrats per a ús
públic, així com un aparcament subte
rrani de tres plantes, així ,s'urbanit
zara la pla~a"

Arran deIs plantejaments de Mañá,
José A..Sánchez va diJigir-se al grup que
ostenta la major representació al consis-

tori afinnant que " vostés no tenen ni
idea del que estan fent" afegint que "no
s'han dignat a compartir amb nosal
tres el que s'havia de fer en aquesta
pla~a".

Sánchez va tatxar la gestió del PP de
totalitária per la falta de consens i per la
fon11a d'entendre aquest consens afegint
que "el PP esta dilapidant els dinel's
públics i ens demanen que signem un
xec en blanc". Segons Sánchez la resolu
ció de la situació de la pla((a tal i com la
plantejava el PP " costara no menys de
700 milions de pessetes" i que "s'estan
gastant els diners amb coses improduc
tives".

Sanchez també va acusar la "falta
d'informació que s'ha rebut" la qual,
tant Molina com Maná van desmentir.

Per la sella banda el portaveu d'UPV,
qtÚ va qualificar de molt trascendent la
jornada per la citada modificació que es
va realitzar, també va canoegar contra el
PP destacant la poca previsió de l'equip
de govem , sugeJint que "no s'haurien
de pagar les 200.000 ptes en retribu
cions que costara el pIe", fiase que pro-

voca tÍmids aplaudiments entre el público
Moya va presentar tUl nou projecte del

seu grup, que defensava e/s drets adqui
rits dels propietaris. Aquets projecte en
sintesi proposa que "els propietaris que
vuigan edificar ho pugan fer. La famo
sa L de 7 plantes queda substituida per
un únic edifici de 4 plantes. El volum
de construcció queda redui't a la terce
ra part i els estalvis produi'ts pel nou
projecte, 250.000 pessetes, es destina
rien a habilitar altres zones verdes del
poble". Segons Moya amb aquest projec
te s' estaviarien diners i conflictivitat
social.

Molina contestá a un per un definint la
proposta del PP " com la més clara i sen
zilla" després de citar les propostes del
PSOE i UPV

A l'endemá del pie, el portavell
d'UPV va voler exposar als initjans, la
proposta del seu grup .amb més deteni
ment. Moya va afirmar que es procediria
a realitzar una al.legació. de caire polític
per a presentar una proposta alternativa a
la del PP.
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La reina de les restes patronals de Sant Bartomeu ¡les damcs de la Cort d'honor

La Congregació de Germanes de
Nostra Senyora de la Consolació
després de 117 anys de presencia a
Benicarló deixaran la Residencia en
que dmant un llm-g temps han estat
conso! per a les diterents persones
que les han necessitat.

La decisió és fmit d'un Ilmg pro
cés que comenc¡:a fa uns anys amb
I'inici d'un Pla de Reestructuració
de Comunitats i Obres a nivel!
CongregacionaL

La Congregació ha presentat la
solicitut de rescínsió del contt-acte
amb ]' Ajuntament, que ha estat
acceptat. Per pmt de l'Ajuntament
s'expressa el més profund agral
ment a la ComlUlitat de Gennmles
pel que hml fet durant aquests anys
a la nostra ci uta!.

La Congregació de
Germanes de Nostra

Senyora de la
Consolació abandonen

Benicarló

LA V~
només et costara

400 ptes. setmanals

Anunciar-te a

Cáritas recull més de
mig mUió de pessetes

per Sant Gregori

Durant la dan-era festivitat de
Sant Gregori, el grup de pares i
vohmtaris de Cáritas
lnterparroquiaJ de Benicarló que
estan tt·eballant mnb el Projecte
Amigó van recollir un total de
599.00 pessetes a la seua parada.

Cáritas vol agrair l'assistencia i
coUaboració mnb l'esmentat pro
jecte terapeutic d'ajuda als joves
drodependents.

Una panissola, verda i
llustrosa, a veure si se
la menge, per al Sr.
Molína, regidor d'ei
xos que mmcaran
epoca i que no tindran

cap estatua recordant-los, per rebatt-e e1s
seus enemics poUtics donaut-los la raó i
pensant que els trencava els seus argu
ments. Sr. Molina mires les gravaciol1s i
escoltes. Se'n donara vergonya. Ja porta un
munt d'any i no ha aprés, ... ja no ho fara.

f .;-

l'actual reina estara formada per les
següellts representants: Mm'ia
Imrnaculada Forés Pérez, de l"Associació
de la Dona", Sonia Moliner Roca, de la
Societat de Pesca Esportiva "El Mero",
María José Mejías Callau, de l'Associació
Espanyola de Lluita contra el Cáncer,
Mayra Rosa Queral, del Club Natació
Benicm·ló, Montsen-at OltiZ Boix, del
Club Tifons del Maestrat, María José
Jovmú , del Club d'Atletisme "Baix
Maestrat", Jumu López Belmonte, de
l' Associació de la dona Agricultora,
Begonya Mercader Belmonte, del Club
Gimsport, Lidón Sansano Valero, del Club
Esportiu Benicarló i Leyre Garda Masip
que representa a la Dmna Popular.

Encara que no sapi
guen que és, una car
xofa ben tonada. amb
un bon raig d'oh d'o
liva per als de la·
UEFA per haver rin-

gut el detall rotular el partit de la Copa de
Campiolls en valencia, o catala -per als
més universahstes. 1 de passada torrarem
quatre carxofes més per als jugadors del
Ban;:a. Tenen més consideració per la
lleugua a Europa que a casa, ... Organismo
Autónomo de DepOltes! !!.

Cinta Forés la nova Reina de les
Festes Patronals

C
inta Forés Llorach, la representant
de la penya Madridista, va ser
escollida el passat dissabte reina

de les festes Patronals 1997.
L'acte, en el que es presentaven onze

candidates per a ser elegides reina de les
Festes de Sant Bmtolomeu va temr lloc en
un Casal Municipal pie de gom a gorn.

La nova reina, que regnara dmant la
segona quinzena d'agost va ser felicitada
per la de l'any passa, Ruth Ebrí Salvador i
per l'edil de Festes, Edume Roca.

A mitjans de juny es presentan'tla nova
reína així com el carte]] anunciador de les
teste que es celbren cada any durant el
mes d'agost

La COlt d'honor que acompmlyan'l a



S'inaugura una oficina del Servei Valencia del Treball a Benicarló

.!t:n REDACC1Ó

El passat dijous 8 de maig es va
inaugurar una oficina del Servei
Valencia de Treball a Benicarló.

La nova oficina atendra totes les ofer
tes i demandes de treball de les comar
ques del Maestrat i els Ports.

L' Agencia Comarcal de Benicarló
entra a fonnar part de les 10 Agencies que
la FSVE ha obert en els darrers mesos, i
que juntament amb els 218 centres
col.laboradors distribuits a totes les
comarques del Paist Valencia contribuei
xen a incrementar l'eficacia de la conexió
entre oferta i demanda de treball per a
augmentar el número d'empleats a les
diferents comarques valencianes.

Segons Román Ceballos, director
general de la Fundació Servei Valencia de
Treball " l'objectiu prioritari de la FSVE
és d'ajudar els empresaris i treballadors a
trobar més i mil10rs possibilitats de tre-

ball, utilitzant sistemes dinámics, innova
dors, eficayos". Ceballos també va asse
gurar que "tenim la seguretat que 1'aper
tura d'aquesta agencia a Benicarló contri
buira de gran forma a que aquest objectiu
s'aconseguisca a les comarques deIs Ports
i Maestrat".

L'acte d'inauguració es produí a la seu

d'aquesta, a la Playa de l' Ajuntament n03
i hi assistiren Romáll CebalJos, director
general de la FSVE, l'acalde Jaime
MWldo, diJerents membres de la corpora
ció municipal, així com diversos repre
sentants del món economic i fmancer de
Benicarló.

.6 )(jMO BUENO

DEPRIMENT!

Hi ha voltes que si a l'estrés que
generalment es pateix com a con
seqüencia de problemes fami

Iiars, laborals, etc Ji afegim la problema
tica que envolta la societat civil on vivim,
aixo ens conduira indefectiblement a un
estat depressiu. 1 aquesta sensació és la
que segmament moltes persones estaran a
pLmt de patir si sóu una mica critics amb
la societat que els envolta.

Realment fa temps que també hi ha a
I'ambient Lma sensació de perdua de
temps, per allo de "predicar al desert, el
món esta perdut", quan s'opina de les
actuacions que els polítics d'ací tenen
envers a les coses vitals de la ciutat, per
que voler comprendre les ilTacionalitats
deIs polítics d'alt standingja no mereix la
pena, només cal donar una ullada a la
barbarie de les Corts Valencianes en el
tema del catala.

Pero si s'analitza com I'equip del PP
porta la gestió municipal des de la desi
dia, la improvisació i la prepotencia, aixo
només té com a conseqüencia I'augment
del malestar deIs ciutadans que valoren
objectivament la peatonaJització del cen
tTe, el menyspreu per la radio municipal,
I'endarreriment en el cobrament per part
deIs provei'dors, el tema del PECADl,
I'ús del cataIa per part de l'Ajuntament i
els seus organs autonoms, el pasotisme
deIs responsables de la Brigada d'Obres i
Serveis, la destrucció de la placeta deIs
bous, etc.

Si després pensem que com pocs ciu
tadans s'han definit en contra, I'equip de
govem popular s'hi creura legitimat pel
silenci i pennetra segurament sense badar
boca que I'empresa Oremar tire endavant
la seua abeITant proposta de varador dins
del pOli justificant-se que l'autorització
ve de Valencia, mentre aquest espai
seguid deixat de la ma de Déu.

Si a tot aixo pensem com continua l'a
fer de I'abocador manCOlllLmat de
Celvera, el Polígon Industrial, el tema de

les grans o mitjanes superficies... on tots
parleq.pero ningú fa res de profit per a la
comurutat; s'hi, arriba.a un moment de
ganes de plegar de tot i deixar fins i tot
('insignificant granet de compromís social
que suposa opinar sobre la vida municipal
d'aquest poble.

Pero la veritat és que si volem defensar
els interessos coL1ectius envers als parti
distes d'alguns sectors, ens cal a més de
delegar quatrianualment la gestió mLmici
pal a partits polítics de diferent signe; que
les persones preocupades i assenyades
comencem a rwniar la necessitat d'impul
sar a Benicarló I'associacionisme velual
com a nou element d'impuls de la nostra
societat i els seus drets civils des d'una
perspectiva progressista i que canalitze el
descontent generalitzat de la població cap
als governats a la fi que canvien per a bé
de Benicarló.



Es clausura I'escola Taller

E
l passat dimecres es va clausurar l'Escola Taller
de Benicarló per la remodelació del Convent de
Sant Francesc de Benicarló.

L'escola taller ha reahtzat durant 2 anys lLl1a tasca de
remodelació i consolidació interna de l'edifici. L'acte
es va produir a l'Ajlmtament i va ser presidit ¡Jer la
directora provincial de l'Inem, Cannen Sanz, i el direc
tor de l'escola Vicent Borras. Sanz va destacar ]a
imPOltancia de l'escola taller per a la inserció laboral
deIs joves i per a la recuperació d'un edifici de ]a
importancia histórica com el Convent de Sant
Francesc. Sanz va Uoar i va mostrar la seua satisfacció
envers aqlleUs que han patticipat a l'escola, encamina
da per la seua futma inserció laboral.

Els alumnes que van participar a I'escola Talle¡' durant I'acte de clausura

fl':o .l. R. RAMilUJ."Z

Governar

P
rodriem anomenar-bo: La solitlld del regidor del fons, a
l'esquerra. Tot i que eH s'asseu a la dreta de l'alcalde, on
es troba ben a gusto El sr. Molina representa l'agror de la

prepotencia i el mal gust que genera una majoría absoluta exer
cida amb desmesura. Ho va representar forc,:a bé en el pIe extra
ordinari del passat dimecres. Els benicarlandos vam poder
veure un equip de govern empatxat de poder que ja ni es moles
ta en pat'ar atenció de les propostes de l'oposició. La tristesa i
avorriment que irradien al seu alrededor és Wl símptoma més de
la seua matlera de fer les coses per colJons, i d'atnagat. Un gest
pennanent de despreci cap als regidors que no pensen com el]s.

El que encara no hem entés molts és eixe peculiaT concepte
del consens que té el sr. Molina. E]s de la seua colla consen-

suen,els alu'es es fan fotre. Només falta de tant en tant el rosu'e
somrient del sr. Cuenca burlant-se'n de les bones intencions deis
que no manen.

Algun dia els tocara la rifa i deixaran de
governar i molestar, que en el seu cas és el
mateix

Ara peró només queda la llufa en que s'ha convertit la plac,:a
Constitució, atnb un futur incert. EUs mateix ho anunciaren:
d'ací a vint anys enCat'a estat'a igual. Aquesta gent va fent punts.
Algun dia els tOCat'a la rifa i deixaran de govemar i molestar,
que en el seu cas és el mateix.
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La societat valenciana demana l'alliberament del peatge de l'autopista

El País Valencia: autonomia de peatge (fins al 2006) i ¿en 15 anys més?

COQRDJNA.DORA CfVICA
DEI., fW$ VALENCIA

Per I'alliberament del peatge
de I'autopista A-7

pista, en tot el seu reCOITegllt, al govern
del senyor Zaplana que la voluntat
majoritaria del poble valencia ha estat
clarament interpretada per les Corts
Valencianes i que el seu paper de presi
dent de la Generalitat esta en la reivindi
cació davant del Ministeri i del propi
president del Govern, no la prolToga,
com pretenen el Ministeri de Foment i
AUMAR, sinó que ha de treballar a.ll1b
la idea de no prorrogar, ni un dia més,
més enlla del 2006 la concessió, ans al
contrm'i, avanyant el rescat del peatge tot
el que siga possible, entre 1997 i el
2006.

poblacions, el maxim organ d'expressió
de la voluntat majoritaria del poble
valencia defínia la posició política d'a
lliberarar de peatge l'A-7.

Després que el PIe de les Corts, el 30
d'abril d'engua.l1Y, haja ratificat de nou
aquella decisió, ens mobilitzem de nou
per tal d'evitar que el Consell de
l\Ilinistres done llum verda, com ja va fer
el PSOE en el seu dia, a un acord entre
el MÚlisteri de Foment i AUMAR, l'em
presa concessionaria, que prorrogaria ] 5
anys més I'existencia deIs peatges en
l'A-7. És a drr, a ca.l1vi d'una escassa
rebaixa en el preu del peatge estaríem
impedint la solució a les rondes ele cir
cUlllval'lació, justificant solucions tan
inútils i elestTossadores com la ja cons
truIda a la Plana de Castelló, per a
Sagunt, Sueca, Bellreguard-Oliva, La
Vila-Joiosa, etc, i prorrogalia el paga
ment del peatge durant 15 anys més, en
detriment de tots els valencians i valen
cianes i, en particular, d'importants sec
tors de professionals, de la producció i el
transporto

Cal alliberal' del peatge l'A-7 i con
veltir-la en l'autovia que assumisca i
vertebre el tránsit de llarg i mitja reco
rregut de les N-340 i N-332, de nord a
sud del País Valencia, eliminant el tran
sit rapid interior de moItes poblacions
litorals com Nules, Sagunt, Sueca,
Oliva, Altea o la Vila-Joiosa, evitant
rondes o desdoblaments innecessaris,
construint els necessaris nus d'incorpo
ració a l'A-7 com seria en el cas del
Camp de Morvedre.

Ens mobilitzem llll dia més, tots ple
gats a la Coordinadora Cívica A-7 sense
peatge per a exigir i donar-li arguments
mnb la nostra presencia prop de I'auto-

Jl'¡¡ REDACCIÓ

Dissabte, 17 de maig a les 12h concentració als peatges de l'A-7 de Castelló Sud, Sagunt i Oliva

IrPEATG~ ~.
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NO, GAACIES

Ens mobilitzem de nou per
tal d'evitar que el Consell de
Ministres done Hum verda,
com ja va fer el PSOE en el
seu dia, a un acord entre el
Ministeri de Foment i
AUMAR, l'empresa conces
sionaria, que pron'ogaria 15
anys més I'existencia deIs
peatges en l'A-7

Després de moltes mobi1itzacions,
tant de la Coordinadora Cívica A-7
sense peatge com de les Coordinadores
locals i comm'cals de la Plana, Sagunt,
Ribera Baixa, Safor, Marina, i mocions
d'Ajuntaments i Mancomunitats alllarg
del litoral valencia afectat pels proble
mes dellTansit de les N-340 i N-332 i, al
temps, contraris a les solucions que el
Govern central dóna d'un seguit de ron
des de circumval'lació amb un elevadís
sim cost economic i mediaJ.l1biental, i
moltes vegades trayats contraris a un
flltur desenvoiupament racional de les

Fa més d'un any, el 26 de mar~ de
1996, s'aprovava, mnb l'abstenció
del PP, a la Comissió d'Obres

Públiques de les COlts Valencianes una
proposició no de llei per la qual el
President de la Generalitat Eduardo
Zaplana disposava d'un termini de dos
anys per a negociar l'allibermnent del
peatge de l'A-7 al seu pas pel tenitori
valencia, és a dir, de Vinm-os fíns Sant
Joml.
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IDEA MAGNÍFICA

El mussol no vol piular més sobre
el desgavell absolut que esta
patint la ciutat com a conseqüen

cia directa de les obres que s'hi estan
fent, i com a la majaria dels éssers
humans Ji sembla una total abenació.

El mussol no vol pensar més sobre la
incompetencia deIs srs. regidors popu
lars. Algú amb dedicació exclusiva, a
l'hora de solucionar els prablemes que ha
generat, genera i generara tots aquests
canvis, com per exemple la incongruen
cia a I'entrada al cl d'Olivella, la man
canya de llocs d'aparcament, el transit
rodat pels can-ers peatonalitzats, la ille
xistent infonnació de carrer sense sorti
da, etc.

El mussol tampoc vol cavil.lar més
sobre la mania que té l'equip de govem

del PP d'anar posant pilons de ferro a les
voreres, vinguen o no a conte, pero enca
ra així Ji ha sorprés que se n'instal.len
més a caners com el del Pilar amb elllo
able proposit d'evitar que els vehicIes
aparquen al damunt de la vorera, pero
amb tota probabilitat dificultara la circu
lació de per si, ja problematica, de vehi
eles per aquests carrerons.

El mussol esta convenyut que aquesta
nul.l:;t planificació municipal afectara
també de retruc als éssers humans,ja que
ara podran caminar per aquestes voreres
estTetes sense obstacIes deis vehicIes
pero posant en perill les seues cames si
entTopessen amb els pilons, pero sobre
tot els que més ho patiran seran els
humans que tenen cadellets que van amb
CaITet de rades i que ara hauran de com
petir amb els cotxes per l'ús del centTe
d'aquests canerons.

El mussol si que voldria, davant com
queda el centre de Benicarló, donaT-li a
l'equip de govem una idea l1uminosa per
promoure la ciutat turísticament: tancar

tots els caners del casc antic amb portes
seguint el model medieval, aixo si,
motoritzades i aIub un retol bonic on
posara per exemple "Porta de Vinaros,
seglc XX, obra del fener... ; i que li dona
ría al casc antic una fisonomia més atrac
tiva per atreure, en directa competencia
amb Peniscola, a éssers més enlla de les
fi·onteres.

El mussol creu que ara és el moment
idoni per tal que el PP aprove un PRU
personalitzat per al centre de Benicarló,
donant bons incentius economics per a
arreglaI' fayanes; ajudar empresaris per
tal queinstal.len molts de bars amb tau
letes al mig del carrer, tendes de "souve
nirs" macle in Xina; crear molts de
l11useus; etc, aixo si i un COmandaIllent
per als ve'ins per a poder-hi entrar a peu
per les portes més properes a la seua
casa, ja que els seus cotxes dificilment
podran fer-ho.

J
1

Fitxa de subscripció
N_·_O_M ,c::C,c::O:..;:G:..::.N.:..::O:..::.M:..::.S"'--- _
DOMICILI
POBLACIÓ CP TEL.

Se SUbSCliu a Lt. 1;40 k g~. per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%), 02.470 pts (26
números, semestral, bonificació 5%) pronogable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldra afegir
l.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria O Xec bancari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancmia 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: d de 199

Domiciliació bancaria
BANC/CAlXA

:-AD_RE_~<;-,-A-,--' ~ ..::P...::.OBLI\CTÓ

NOM 1 COGNOMS DEL TITULAR DEL C01vWrE_--'''--'-'-''-''=-cc-'-'-'''--= _

CP

J
~I

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fíns a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentanll'Associació ClIltlll'alla Feram de Benical"ló per l'im

p0rt de subscripcióa~ 1;40 k g~.

Signatura:

"n
d de 1997



Concha Velaseo homenatjada
al proper Festival de Peníseola

.~REDACC¡Ó

Clausura del XVII Cicle de
Concerts de Primavera

L'escriptor benicarlando Manel Garcia Grau guanya
I'Englantina d'Or deis Jocs Florals de Barcelona

Algunes de les principals novetats
i continguts de la propera edició
del Festival de Cinema de

Comedia de Peníscola-Ia novena- van
ser presentades el passat dilhms als mit
jans de comunicació. Un deIs punts més
destacats va ser la de l'elecció de l'actriu
de cinema, teatre i televisió, Concha
Velasco (qui ja ha confirmat 1'assisten
cia) com a homennatjada per a l' edicció
d'aquest any. Sera així, com va indicar
el Co-Director del Festival Jose Maria
Ganzemuller, el primer any en que s'es
cull una actriu per a aquesta tasca.

La IX edició del Festival es realitzara
entre el 3 i el 8 de juny, tots dos dies
inclosos i tindra amb un pressupost de
31 milions de pessetes, 4 menys que

L
'escriptor i professor (Universitat
JalUne l) benicarlando Manel
Gm'cia Grau ha estat gum'donat

mnb l'Englatina d'Or del Prerni
Nacional deIs locs Florals de Barcelona
de 1997.

El premi va ser concedit al'obra
"Causa Oberta" com al millor llibre poe
tic de tematica cívica i va ser lliurat el
passat 13 de maig al Saló de Cent de
l' Ajuntament de Barcelona, dins del
mm'c de la Setmmla Intemacional de la
Poesia.

El premi consisteix en l'edició de 1'0
bra dins de la col.lecció "Cotlliure" d'e
dicions de la Magrana, a més de mig
milió de pessetes.

Manel Gm'cia Grau nascut a
Benicarló el 1962, guanyador el 1990
del prestigiós premi Octubre de poesia i

".'
l'any passat.

D'altre brJ1da el festival comptara
aquest any amb tUl nou premi, el premi
Calabuch Opera Prima, que es concedira
al millor debut cinematografíc, a més
deIs premis Calabuch habituals en dan'e
res edicions

La secció retrospectiva estara dedica
da a la Comedia italiana.

més recentment elel Raimon Comas elels
premis literaris de Tanagona 1996, ha
publicat vuit llibres de poemes i quau'e
d'assaig convertint-se aixi en una de les
veus més sólides del panorama literari
valencia actual

El jurat deIs CXXXIX Premis deIs
Jocs Florals de Bracelona de 1997 va
estar fonnat pels prestigiosos escliptors
:Feliu Fonnosa (Poeta i professor de la
Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona), Jordi Sarsanedas( poeta i
dega de la institució de les Lletres
Catalanes), Miquel de Palol (poeta i
novel.lista), David CastiHo(poeta i coor
dinador de cultura del diaTi Avui),
Sebastia Alzamora(poeta i crític), Isidor
Cónsul (secretmi del PEN-Club i critic)
i Mm'garita Ballester (poeta i crític lite
rari).

A quest propel.· dissabte finalitzara el
}.rvII Cicle de Concerts de
Primavera 1997 amb un concert

extraordinari de clausura a caTrec de la
Banda de Música "Ciutat de Benicarló"
amb la pianista convidada Inés Bonas
Beltran. El concert es realitzara al' audito
ri ITILmicipal a les 20 hores i el programa
esta estructurat de la seguent manera: s'in
terpretara per comen((ar "En un mercat
persa", poema descriptiu de A Ketelbey,
seguit ele l' obeltura de G. Rossini d'''El
Barber de Sevilla" i finalment un concert
per a piano i orquestra de José AValJs.
Aquest dalTer concett amb tres movi
ments: I Ailegro, 1I Andante con expresio
ne i II Presto con fuoco comptara amb Inés
Borras Beltran al piano.

Nota de premsa de la
Germania de Joves

"El Puig"

L
a Gennania vol aclarir lUla infor
mació apareguda a La Veu sobre la
Taula rodona "La Reforma Laboral

i els Joves"que s'havia de realitzar el 3 de
maigo La germania vol deixar clar:

-Inassistencia del Sr Redorat, represen
tmlÍ de l'Empresa de Treball Temporal de
Vinarós, comtmicada el día abans de la
data prevista.

-Inassistencia del representant de la
Patronal d'Empresaris CEC.

-La Caixa Rmal ens prohibeix fer ús
del Saló d'actes ja que "consideren que els
joves soIs orgaIlitzen actes mnb contingut
polític".

-Ellloc no era l'adient i sois es comp
tava amb la presencia deIs sindicats UGT
i CCOO.

D'altTe banda la Gelmania infonna que
desitja tomar a convocm'la Taula rodona.

@Irrrrí]~
TELEVISiÓN

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Vañó
Director

I •
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La magia de les paraules
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s un dia qualsevol de l'any 1979,
sóc a Valencia i t1'avesso els
carrers d'un Barri del Canne

encara viu, m'adreyo cap a 1'únic local
d'aquesta t1'ista ciutat on es pot veure bon
teatTe amb certa regularitat, el "Valencia
cinema", actua un jove grup catala de
nom complicat, no sé molt bé encara si
es diu "Dagoll Dagom" o "Dagom
Dagoll" , fa un any van presentar el seu
primer mlIDtatge "No hablaré en clase",
avui presenten el segon, "Alltaviana",
damunt de l'escenari entre altres dos per-

sonatges que amb els anys esdevindrien
dos monstres del teatre el Rubianes i el
Bozzo.

"Antaviana" és un d'aquells especta
eles que marquen una epoca, una história
plena de magia i d'encís. És així com
vaig sentir parlar per primer cop de Pere
Calders, l'autor de tota aquella fantasia,
no vaig ser jo l'únic, l'espectacle de
"Dagoll Dagom" va fer sortir practica
ment de I'anonimat lID autor que havia
passat molts anys exiliat a Mexic i que
era lm autentic mestre de la narració

cUlta i a més Ulla persona d\lDa gran
hmnanitat. En la seua obra sempre t1'O
bem motius de sorpresa i de reflexió,
históries inesperades i insólites.

Calders se'ns presenta com amo i sen
yor del llenguatge, irónic, tendre, senti
mental i amb una estimació pronmda
pels seus humaníssims personatges. Des
que el vaig descobrir sempre comenyO
per ellla meua Ilista d'autors preferits.

;Z;; !v!JNISTTUL

Suite per escriptor i grup de Cambra
.. o el duo conceptual

ACTUALITAT
MUSICAL

V aig quedar gratament sorprés
després d'escoltar el dissabte 10
de maig a 1'Auditon Municipal a

la Companyia d'Espectac1es i accions
artístiques. Sorprés per la rigmositat de
la posada en escena de l'obra -lla1'ga obra
de 45 m.- que ens van obsequiar el duo
ViJJalToya/Igual.

Els camins del jove compositor
VillalToya veurem per on van a parar,
pero, crec que es de gran professionalitat
la interpretació que ens van oferil' d'a
questa obra. Molt ben preparada i amb
gran qualitat interpretativa de tot el con
jUllt. Una fonnació clásica del f,'1llp de
cambra, encara que no vullg, de moment,
buscar massa reminiscensies en autors
com Battok, Xenakis, o Caries Santos,
més properament.

La matemática i reiterativitat de molts
pasatges de I'obra no supera en cap
moment al recitador, mes bé l'acompan
ya; estan ben integrats. Molta expressió
del recitador, IletTa amb nombrases
"cites" d'altres autors i alguns brillants
reculls com la part finali alu·es.

VilIalToya tenía ben estudiada 1'0bra i
va saber pOltar als músics, genials, aban
tenne, fent-los u'eballar en cada mament
i per a tots els instmments. Aixó va
agraü' i comprendre el públic al finalitzar
1'0bra amb una llarg aplaudiment, crec
que deIs millors que em pogut escoltar a
l'Auditon en molt de temps.

Endavant, que no ens fagin esperat'
per la següent obra. No dubten que tenim
ja a Benicarló un ventall d'interprets i
autors molt interessant.

E
l darrer cap de seunana la Coral
Polifónica va actuar a la ciutat
d'Algemesi amb 200 veus corals

amb gran éxit.
El diwnenge 11 es va cel.lebrar

I'Aplec de Cora]s Juvenils organitzat
tambe per la Coral Polifónica i en el
qual va tenir un gran protagonisme la
Coral Kilix i l'Orfeó Juvenil de
Comella. Un seguit d'actes de gennanül'
durante tot el dia va omplir aquest
encontre de corals.

Gemmna Roig va acmar a l' Ateneu
de Castelló amb un programa molt cui
dat i proper al que va interpretar a
Benicar!ó el passat dia 27 d'Abnl, va
afegir també algunes sarsueles a petició
de l'Ateneu amb molt d'éxit.

estudioc~
- &

Fotos en una hora
Atención.novios, regalamos un sensacional video de boda
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La Unió de Llauradors mostra el
seu malestar per els problemes

en el regim especial agrari de la SS

JÓJ AL/lAR ANYÓ

S'HAMORT LA
CARRASCA

;~ REDACCJÓ

L a Unió de Llauradors i
Ramaders-COAG del
Maestrat ha manifestat en

Wl comilllicat, el seu malestar per
tots els temes confiictius que
estan afectant en els daners
mesos als agricultors i ramaders
indosos en el Regim Especial
Agrari de la seguretat Social.

A la Unió ti preocupen aquests
casos que s'estan produint,
sobretot tenint en compte que no
es coneix la fonna en que es pot
portar a tenne la imminent refor
ma del Regim Especial Agrari de
la Seguretat Social.

El pacte entre govem i sindi
cats sobre la refonna de les pen
sions, contempla entre d'altres
mesures, que durant J'actual
legislatura es fusionin els dos
regims de la Seguretat Socié,l, el
que suposaria l'eliminació de
l'actual regim Especial Al,'Tmi de
la Seguretat Social (REASS), i en
conseqüencia, importants preju
dicis economics per als agricul
tors i ramaders que es veuran

obJigats a cotitzar en el regim de
treballadors autonoms, amb un
important illcrement de cotitza
ció sobre 1'actual.

D'altre banda la Unió conside
ra necessmia una refonna del
Regim Especial Agrmi de la
Seguretat Social per tal d'evitar
les discriminacions que esta
patint aquest sector respecte a
d'altres sectors.

Un altfe infonnació que ens
arriba des de la Unió destaca que
aquesta ha signat un conveni de
col.laboraCió amb la Federació
de Cooperatives de Credit del
País Valeencic\. D' aquesta mane
ra els afiliats de la Unió gaudiran
de condicions especials en els
productes i serveis financers que
ofereixen les caixes rurals.

El conveni es va signar el pas
sat dimecres 7 de maig a través
de secretari general de la Unió,
Miquel Vilalta i Vicent Rico, pre
sident de la Federació de
Cooperatives de Créclit de la
Comunitat Valenciana

En la primera estropada de l'afany peatonaJitza
dor que esta trasbalsant la vida social del nos
Ire poble, només bi va haver cabuda per a un

arbre, víctima del redui:t espaí verd que ens pertoca.
Seguint l'imperant moda d'estimar allo autocton i

d'intentar recuperar la identitat perduda, quin arbre es
podía plmltar millor que una can'asca, simbol per
excel.léncia del nostre clima meditenani i del seny
d'aquestes telTes.

Seguint l'imperant moda d'estimar
allo autocton i d'intentar recuperar la
identitat perduda, quin arbre es podia
plantar millor que una carrasca, sím
bol per excel.1encia del nostre clima
mediterrani i del seny d'aquestes
terres.

Pero lajove can'asca no ha pogut pair l'empatx de
responsabilitat en que l'havien canegada i Ji han fal
tat forces per a seguir vivint, -o possiblement no era
tant jove com per a canviar l'esgambi i tranquil.litat
de que gaudia a la Basseta, per l'estretor i el n'afec del
poble,

¿ Podem recuperar les nostres arrels veen com es
moren els pocs arbres autoctons que ens queden? o
¿És d'aquesta manera que ren'obm'em el düUeg perdut
amb la natura?

ti M'han dit, de veus prou ben infonnades, que les naus que es volen fer al POlt de Benicaró tiren avant. Ací ningú no diu res.
Com sempre ens Jimitarem a lamentar"nos.

ti" Els de la UPV es pOlten daca als plens, Ben víst no esta tmlt malament, així es desperten eIs regidors del PP que no s' enteren
de res i peguen una becadeta molt ben pagada,

ti Com és que a la Felia d' Abril hi havia papel' de water als serveis i al Certant no n'han posat mai. Srta. Edm-ne, que hem d'em
prar la ma esquena?

El vostre telefan és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perque hi deixeu les vostres opinions, queixes i
suggerencies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials),

L-.- .~ _l
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Entrevista anb AntonioRubio Navarro, arbitre de Regional Preferent

Tal i com els vam prometre al número anterior avui tenim I'immens plaer de poder-Ji oferir una pri
mícia mundial-provinciano-regional com les que ens caracteritzen habitualment. Sí senyol; hem entre
vistat un arbitre de Primera Regional Preferent

El Benjcarló va tornar buit (2 - O)
del camp de 1'Acero-B. 1 que?
Aquest paItit era una mera

dil'ligencia i els xjcs que entrena Bretó
el van afTontar aIub dignitat, creant oca
sions i fent futbo!'

Pero cIar, els resultats del CDB ja no
són notícia, tot esta dat i beneit i fa
massa selmanes que s'allarga la historia.

Tal i com els vam prometre al número
anterior avui tenim l'iJl1ll1ens plaer de
poder-li oferir una primícia mundial-pro
vinciano-regional com les que ens carac
teritzen habitualment. Sí senyor, hem
entrevistat un arbitre de Primera
Ref,rional Preferent. Un arbitre deis de
veritat, dels que xiulen penals, expulsen
jugadors, senten improperis, s'equivo
quel1 i diuen allo tan faIl1ÓS de "usté se
calla o se va a la cal1e". No n'havíem vist
mai cap de tan prop, pensavem que no
eren humans, que era impossible que al
món hi hagués gent que per afició i/o
quatre perres posés en perillla pell.

Quan ens vam endinsar al seu vesti
dor, la resta de eompanys de la premsa
provincial van quedar bocabadats de la
nostra gosadia í mentre ells anotaven les
alineacions de l'intranscendent
Benicarló Almassora, nosaitres ens dis
posavem a consumar una experiencia
amb un pseudoalienígena. El sel1yor
Antonio Rubio Navarro (nO 161 del
Comité Tenitorial Valenciano de Árbi
tros de Fútbol) i els seus jutges de iínia,
José Igancio Alonso Malwubres (nO 35
del mateix lIoc que el d'abans) i Artmo
Amatud San Lorenzo (nO 37) ens van
rebre aIub estranyesa i amabilitat. Ens
van fer esperar mla bona estona perque
el seu Comité va tenir la graciosa pensa
da de conVOCaI' tres líniers per al mateix
partit. A que són genials ? Una vegada
resolt l'embolic, VaI11 poder parlar amb
el referee i la seua compaI·sa. AyO és el
que més o menys va passar.

u \;.....-A veure, boo horne, vosté per
que es va fer arbitre de futbÓl ? Eh ?,

Antonio Rubio.- A mi m 'agradava eL
.fútboL pero COI11 ajugador no era massa
bo. Senl clrbitre em reLaciono amh el
mónfitlboLislic i puc mantenir reLacions
d'amislal

amb la resta de companys.
En aixo que va posar cu1Jerada l'amic

Amatud per COnfimlaI' les assenyades
para111es del seu supetior; en una osten
tació d'englny que I'honora va confessar
sense pudor que e1J hagués volgut estar
Ronaldo pero que les circumstancies de
la vida van acabar per convertir-lo en
jutge de línía, com a Matias.

L", \;..... - Li fa temOl" el públic ? Ha
temut mai per la seua integl"itat física
i/o moral?

A.R.- Quan sortim al camp estem per
Lafeina i el púbLic no soL preocupar-nos
gens. Pero recordo una vegada a
ALbosa, prop de Requena, que Les vaig
passar ben magres, em pensava que no
en sortiria.

/.¡, \/..... - Els jugadOl"S soleo coHabo
rar?

A.R.- Mai de La vida. No coL-Laboren
mai. EL/s van a la seua. Tols busquen eL
seu beneflci i és normaL que lracten
d 'ensarronar-te.

L", \/..... - Vostés cobren el mateix per
xiular a Benicarló que per exemple al
Ban-io de la Lus de Valencia?

A.R.- No, eLs drets d 'arbitralge són
els mateixos pero Les dieles i eL quilome
lralges estan en .fúnció de La dislitncia.
NosaLtres porlem una detaLLada liquida
ció que passem al Comité. Els clubs peró
paguen tols el mateL".

Que no és poquet, 38500 de l'anima.
Un deis acompanyants de Rubio, molt
afablement ens va mostTar el model de
recaptacíó. Sí pensem que la taquilla del
Benícarló-Almassora no va paSSaI' deIs
quatre mil duros ja ens en podem fer 1m

carrec de cap on va de cap el futbol
modest.

u \/.....- Uoa curíosítat; Vostés es veu
que pugen i baixeo de categoría, qui

ho decideix ?
A.R.- Hi ha una xurxu d 'irdormadors

que passen aL comité unes notes de les
noslres actuacions. Aci mateix a
BenicarLó hi ha eL senyor Jaime
ViLanova Añó que és part activa de L'en
tramal.

L", \/..... - Veiem que vosté, de mena,
parla en castella, pen) com és que tots
vostés no s'adreceo mai als jugadOl"S
en valencia ? Per que? No Sel"a uua
consigna de oiugú, ve.-itat ?

La pregunta cau com un gelTo d'aigua
freda. 1és l'amic Amatud qui pren la ini
ciativa per donar-nos una série d' infor
macions imprescindibles sobre la situa
ció c1arament bilingüe del territori valen
cia, aíxí, ens va fer saber que a Requena
parlen el castella, if,yualet que a Utiel o a
Aras de Alpuente; a més a més ens va fer
saber que era una qüestió d'educació.
Ací és on ens va enfonsar i "vius" com
S0111 vam deduir que nosaltres érem mlS
maleducats per parlar-los tota l'estona en
la llengua dels pobres. De tota manera, el
company Alonso Malumbres ens va fer
saber quan pita per la "provincia" de
Castel1ó no té cap inconvenient a
adreyar-se als jugadors en una llengua
di ferent a la del nostre President
Zaplana.

u \;.....- Que sap del públic de
Beoicarló ?

A.R.- EL púbLic és iguaL a tols eLs
ILocs. Cadascú amIa Les experiencies
segons Li van. No hi ha púbLics més peri
LLosas que altres.

L" \/..... - Se'o sortinlD avuí ?
A.R.- Trabo que si, segur que si.
La veritat és que va tenir pocs proble

mes i només se Ji va disgusta!' forya un
espectador en xi ular la fi del pmtit a
I'hora de treme u.n córner el CDB. Pero,
és claI', no es pot quedar bé aIub tothom.



Derrota, pero permanencia
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Sopar del Club
Esportiu
Benicarló

Vilajoiosa
Benicarló

El Benicarló va desplayar-se el passat cap
de setmana a Vilajoiosa per disputar 1'últim
partit de la temporada, e1s de Vicent Sales
no el van saber guanyar, pero gracies a la
denota de ]' Alcoi van optar a la pennanen
cIa.

El pmtit COll1enya bé per als benicarlan
dos que sapigueren atacar la defensa contra
ria i aconseguiren posar-se amb un mm'ca
dor favorable de 14 - 6. Pero a paJiir d'a
quest moment es gira la truita i els que sapi
gueren defendre i atacaJ' bé foren els de la
Vilajoiosa, que aprofitant-se de la falta de
bases i falta de ritme del Benicarló es posa
ren per davant en I'electronic. La primera
meitat acaba malament per al Benicarló amb
atacs molt estatics i sense idees i amb una
diferencia en contra de tretze plUltS.

La segona meitat fóu quasi ben bé igual
que la primera, un acertat Vilajoiosa i un
descentrat Benicarló, tot i aixo mitjada la
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segona meitat els de Vicent aconseguiren
posar-se tan soIs a vuit punts, pero una falta
desqualificant a Cristobal acaba amb les
aspiracions del Benicarló que finalment
acaba perdent el pmtil per quinze punts.

S'ha acabat la Higa per al bas
quet senior masculí, finalment
s' ha aconseguit la permanencia
en la divisió i per tant des d'ací
els felicltem

Cal esmentar que s'ha acabat la Higa per
al basquet senior masculí, finalment s 'ha
aconseguit la pe1111anencia en la divisió i per
tant des d'aCÍ els felicitem. Dessitjant que la
propera temporada no haguen de sofiir tant
i facen un millor papel'.

Aquest proper dissabte el
Club Esportil1 Benicarló orgmlit
za un sopar en honor a la Dama
de 1'entilat de 1996, la senyoreta
Ma. Elena Ruiz Gomez i l'en
t1'3nt, la senyoreta Lidón
Smlsano Valero.

El sopm' tindra Iloc al restau
rant "El Cortijo" a les 22 hores.
El preu deIs tickets és de 4000
pessetes i estaran a disposició
d'aquells que desitgin assistir, al
Bar Restaurant Playa i al mateix
restamant "El Cortijo"

D'altra banda el proper 23 de
maig es ce1ebrm'a a les 22 hores
al Casal Mmllcipal l'Assemblea
General Ordinaria de Socis del
Club ESp011íu de Benicarló. EIs
pmlts que es tractaran a l'assem
blea serml e1s següents: I'estat de
comptes, la dímíssíó de la Junta
gestora, I'eleccíó d'una nova
junta i els pregs i preguntes.

AGENDA ESPORTIVA
ORGANISME AUTÓNOM D'ESPORTS

ACTIVITATS DEL CAP DE SETMANA

FUTBOL

DISSABTE 17 DE MAIG
A LES PISTES D' ATLETISME, A LES l6:45H.

CATEGORlA INFANTIL

C.F BENmORT - C.F. SAN MATEO

A LES PISTES DEL JAUME 1; A LES 18H.
CATEGORIA ALEVINS FINAL COPA ESCOLAR

BENmORT C - BENIIlORT A

A LES PISTES D' ATLETlSME, A LES 18H.
CATEGORIA CADETS

C.F BENIHORT - C.F. AnzANETA

DIUMENGE 18 DE MAlG
AL CAMP MUNICIPAL DE LA CARXOFA, A LES 17:30 H EN LLIGA

PREFERENT GRUP NORD

c.n. BENICARLÓ - c.n. ALACUÁS

FUTBOL SALA

DIUMENGE 18 DE MAIG
AL PAVELLÓ A LES 18 H EN CATEGORIA CADETS

FINAL nEL CAl\U'IONAT AUTONOMIC nE FU'mOL SALA

PESCA

DISSABTE 17 DE MAlG
A L'ESCOLLERA DEL PORT D~ LES. :4.0 A 2HEN CATEGORIA SENIOR

3a FASE SOCIAL
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Un personatge interessant

Són els petits detalls que fan gran I'existencia. A la vida, de tant en tant, t'apareixen una serie de
persones que actuen de banda sonora i Ii posen música a la pel.lícula del dia a dia. Converteixen la
rutina en una obra d'art i se'n van sense signar-la. Artistes...

E
ncara no m'havia gitat a dormir. Eren les 11 delmatí í
tornava a casa en tren després d' entregar un treball a la
facultat. Precisament la meua son era conseqüencia

d'haver estat tota la nit realitzant aquest treball
amb cinc companys més. Tot i que ni tan sois
podia mantenir els ulls oberts per llegir els
grans titulars, em vaig comprar un diari
espOltiu abans de pujar al tren. Era, sense
saber-ho, el meu passaport per coneixer un
deis personatges més entranyables de la
meua existencia.

Vuitanta anys d'experiencia (segons
em va remarcar el!) es van transfonnar
en una fiase impressionant. "El Barya
guanyara la Higa". Tdic impressionant,
no pel seu significat sinó per la forma
que van adoptar els seus desgastats lla
vis, el caliu que va desprendre uns ulls
necessitats d'ajuda, la tremolor que em
va recórrer en un segon etern i la natu
ralitat amb la qual se'm va adreyar.

Va ser una sensació com aquella que
repassa tots els nervis un a un quan a la
pelTuquelia et renten els cabel1s. Un
massatge sense necessitat de contacte,
que es va repetir durant els escandalo
sos (segons la senyora Beltran) 30
minuts que separen la meua cosa del
campus universitario Aquell bon home va
comenyar parlant-me del Barya pero rapidament va canviar
els noms de Ronaldo i Guardiola per uns altres que m'eren

desconeguts. M'estava parlant de la situació de I'equip de
Castellfullit de la Roca. Us puc assegurar que em va faltar una
ITlÍnLJcia per fer-me soci d'aquest equipo En tan soIs lms

minuts va fer que estimés, sense coneixe'l, el seu club. La
seguretat amb la qual parlava em va fer sentir malament
per no haver vist jugar a en Quim, el fill de Tomas, o a
aquell lateral del qual no recordo el nom, tot i que puc
assegurar que li dedica la mateixa estima a córrer la banda

que a fer el millor pa de tot Girana.
Aquell home, que havia vi scut just quatre cops més la vida

que jo, semblava tenir la meva edat. Aixo em va fer
pensar, cosa poc usual en mi. La gran majOlia de

persones que ens van veure al tren parlant segu-
rament van pensar coses molt allunyades de la
realitat. Possiblement van creure que eH era
un infanticida, quan realment aquesta paraula
designa Wla persona que mata un infant i no a
la gent que té bon gust en escollir les seues
relacions. Siguen del tipus que siguen.
Si encara hi ha alguna persona que em conti
nua Uegint en anibar a aquesta part s' estara
pref,llmtant quines conc1usions es poden treu
re d'aquest article. Tot i que molts pensaran
que el que he de fer es deixar les drogues, la
intencionalitat d'aquesta breu historieta és la
de demostrar que el que necessitem és més
persones que es comporten com aquel! home
del tren.
Necessitem gent que puga il.1usionar els

joves per apropar-se a tots els espOlis. Et necessitem a tu.

TRES SON MULTITUD
... _.01:. OVENTES

.. RADIO ERRE

.. SER MAE8TRAT

Ca.dena DIAL

40 Principales

CadenaSEH

.. ELSPORTS RAD-IO (Morella)

su NEGOCIO LO CONOCERAN 8"1.000 OVENTES



•

AGENDA CULTURAL

Divendres, 16 de maig

t/ Organitzat per l'Associació d' Antics Alumnes La
Salle Benicarló, xerrada-coI.loqui sobre els cometes
al Sistema Solar sota el títol de "Cometa Hale-Bopp
Viatger de l'espai" a 1'Hogar La Salle a les 9:30.

Dissabte, 17 de maig

t/ Organitzat per l'Organisme Aut6nom de Cultura
dintre del 17é Cicle Concerts de Primavera Concert
de Cloenda, per a Piano i Banda. A l'Auditori a les
20 hores.

Diumellge, 18 de maig

t/ Organitzat per l'Associació d'Antics Alumnes La
Salle Benicarló, la mana de senderisme familiar,
destí al salt de l'Angel (Tinen¡;a). Sortida en cotxe
patticular des de l'Hogar La Salle a les 9 hores.

Fins al 18 de maig

t/ J Exposició de Poesia Visual-objecte a carrec elel
grup Shangar Espinela. A la Caixa Rural, totes les tar
des de 19 a 2] hores.

Dillunsl 19 de maig

t/ Recepció de la Cursa Peace Run a partir ele les 15
hores al'Ajuntament. ( més informació al'article elde
sota d'aquesta plana)

Fil1s al 21 de maig

t/ Organitzat per l'Organisme Aut6nom de Cultura
IV Concurs Local de Primavera de Dibuix i
Pintura.

Divendres, 30 de maig

t/ Organitzat per I'Organisme Aut6nom de Cultura i
el Circuit Teatre Valencia, Teatre amb "La Estancia"
de Cherna Cardeña. A l'Auditori a les 22 hores.

La cursa "Peace Run'"
a Benicarló

Aquest proper dilluns a partir de les 15 hores, es pOltanl a
terme la recepció a la nostra ciutat de la Cmsa per la pau "Peace
RW1", com s'ha anat fent en edicions anteriors.

La cursa és Wl relleu internacional que recorrenl més de 70
paIsos de tot el món, en la que una torxa per la Pau, es condui
da de ma en ma, de país en país, per tota mena de pmticipants
volwltm'ÍS cap a una fita universal: La Pau Global.

A partir de les 15 hores es rebra la torxa, que entrara per el
carrer AlcaIa fins a l'entrada de l'Ajuntament. La torxa sera
portada per escolars voluntaris deIs centre educatius de la ciutat

ESTELLER IMPORT

•

i per components del Club d' Atletisme. Un cop a l'Ajuntament,
des del balcó central es donara la benbinguda a la torxa amb
diversos parlaments, es llegiran poemes, ies n~alitzarand' alo'es
[ipus de manifestacions en favor de la pau.

Un cop acabat aquest acte s'inicim'a ell'eCOlTegut de la cursa
per eIs caners més centrics de la cíutat, passaht per tots els
col.legis i ceno'es educatius.

Triornf de tenis

La tenista de Benicarló Elena Caldés va proclmnar-se cmn
piona de Torneig de TOltosa (torneig de caracter nacional), en
véncer a la final a Núria Roig per 6-1, 6-1.

AUTO ESTELLER
·e--.-
iill:rll

Benicarló
471708

Vinares
400768

Benicarló
47, 1708

Vinares
400768



Aquesta setmana els presentem:
"de sant Gregori a ... Port Aventura"
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DONNIE BRASCO
Al Pacino Johny Dep

-
LA NOCHE CAE

SOBRE MANHATTAN

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaros
ESTRENOS NACIONALES

Equipados con ()[] Ir--O-O-L-B-Y-E-ST-E-R-E-O-O-I-G-IT-A-L-'

BENICARLÓHORARIOS

de Viernes 16 a lunes 19 de mayo

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

VINAROS
.J••1. .~ INE!\\A =C::-:=O::-::L:--:'=-=S=-:E~U~M-::::Viernes : 22:30h

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

LA NOCHE CAE
SOBRE MANHATTAN

AL LIMITE DEL RIESGO
Jean Claude Van Darnrne
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