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EDITORIAL
Molts projectes

L'Ajuntament de la nostra ciutat, pretén realitzar
molts projectes per tal de millorar les condicions
urbanístiques de Benicarló. Es tracta de projectes

alguns d'ells ambiciosos- que esperen finalitzar en aquesta
legislatura. Sense cap afany de desconfian<;a creiem que
sera el temps qui ens ho dira, si els projectes tiren endavant
o bé es queden en boniques paraules. Hem de tenir present
el fet que un projecte-del tipus que siga- estiga redactat,
aprovat i pressupostat no significa for<;osament que aquest
es materialitzanl en el futur

Hem de recordar que els projectes sempre són presents en
qualsevol consistori pero aixo no significa que realment es
puguen portar a terme. No cal oblidar l'exemple de la basa
d'aigua pressupostada l'any passat i encara no s'ha
comen<;at, o el polígon il'ldustrial que ja s'ha hagués hagut
de comen<;ar-se , etc., etc..

La placeta deis Bous i la peatonalització són gairabé una
realitat, si bé encara no estan clars del tot alguns aspectes. 1
d'altra banda com en qualsevol projecte hi ha disparitat de
criteris, i són molts els que no es mostren satisfets amb els
canvis que pressuposadament es volen realitzar.

Molts es preguntan si realment era necessari enderrocar
tota la placeta i tornar a gastar-se els diners en una cosa que
ja estava feta, i que quasi ningú estava descontent amb ella.

Projectes. Molts projectes, massa projectes. Bé, ja ho veu
remo Temps al temps.

~V~kg~

informa:
També pots trobar-nos a Internet

http://moon.inf.uji.es/'''elpuig
e-mail: elpuig@moon.inf.uji.es
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En menys d'un mes finalitzaran les obres
de la placeta deis Bous i de peatonalització

La placeta del Bous en l'actual estat d'obres

L- -', :.

Projectes futurs per a Benicarló

"els usual"is hauran de tenir en compte
itinel'aris alternatius".

D'altra banda el regidor va anunciar
que "s'esta redactant un pla especial
per a protegir el centre antie de mane
ra que tinguem la configuració definiti
va per al futur donant un tractament
unitari a tot el centre"

Segons va exposar el regidor d'Urbanjsme, alglUlS deis proxims projectes que
I'actual govem té previst realitzar abans que acabe la legislatura són els següents:

- Acondicionament i embelliment de l'entom del mercat (alTeglar porxos, pavi
mentació a l'entor del mercat, il.luminació adequada, establir zones de cal1'ega i
descánega per als comerciants)

- Const:rllcció deIs pluvials per al'avinguda Papa Luna( 125 lnilions de pessetes)
- S'está definjnt la parcel.lació de la partida de Povet ( nou projecte d 'urbanitza-

ció), i postelionnent reordenar la P31tida Solades.
-Urbanització de I'entom de I'ennitori de Sant Gregori (encalTegat el projecte)
-Piscina Municipal (el conveni está previst sign31'-lo en 15 dies amb la Diputació

provincial.
- Petita modificació del pla parcial del Polígon Industrial ( en aquest proper Pie).
- Playa Constitució ( no está definit el párquing) , previst edifici sociocultural.
- Projecte ja redactat del passeig m31'ít:im (400 milions pessetes, Madrid ha donat

el vistiplall) de Benicarló (del Morrongo fins al riu Barranquet)
-Projecte de canvi de la Llotja, canviará íntegrament, es mecanitza el sistema de

sllbhasta i arregl31' el "mur de la vergonya" 1.ot 1'espigó del trencaones.
Mañá pensant que el seu grup es troba en la meitat de la legislatura va dir que

aguests projectes no estan a I'aire ¡que estan fets, redactats, aprovats (pels COITes
ponents organismes) i bona p31t d'ells pressupostats.

ferentment peatonal, si bé en detenninats
casos (ciu:rega-descarrega, emergencies,
guals, etc) podran paSSétr els vehicles pero
no estacionar.

De manera que hi haura una senyalit
zació de prohibida la circul.lació excepte
residents i carrega j descanega. El regi
dor també va indicar que la circulació
(global) es mantindrá en el mateix sentit: i

Benicarló esta vivint actualment, un període d'obres i de transformacions urbanístiques que afecten diverses
parts del centre de la ciutat. Les més visibles i destacades són la remodelació de la placeta deis Bous i la sego
na fase de peatonalització que comprén els carrers Sant Joan i I'avinguda Joan Caries 1 que esta previst fina
litzen el 15 de juny d'aquest any. Per tal d'esbrinar com quedaran aquestes zones i quins són els nous projec
tes, vam dirigil--nos al regidor d'Urbanisme, Juan Antonio Mañá.

c-----~~~~2~~"·~~----_1

El proper 15 de juny és la data pre
vista per a la finalització de les
principals tranformacioJJs urbanís

tiques que esta experimentant el centre de
la ci utat de Benicarló. Aquesta és la data
en que s'espera que tant la placeta dels
Bous com la segona fase de peatonalitza
ció del caner Sa.l1t Joan i I'avinguda .loan
Caries 1 puguen mostrar el seu aspecte
definitiu.

Aquestes obres que van iniciar-se
unes setmanes ep"rere, ti.l1dran un cost
aproximat de 44 milions de pessetes (15
de la Conselleria de Comen;, uns altres
del plans provincials del 97
l'Ajuntament).

Segons el regidor d'Urbanisme, Juan
Antonio Maüá, la transformació de la pla
ceta respon al fet inllecessari que " hi
hagués una doble sortida des del carrer
Joan CarIes 1", i que "pel' tant des del
punt de vista practic com de transit, el
més normal i logic era arbitrar una
única sortida, donant més rectitud al
carrer Joan Caries 1".

Parlant sobre la nova fesonomia de la
playa, el regidor va apuntar que "la zona
verda (es mante I'arbrat) sera més gran
i deixara de tenir una estructura circu
lar per a tenir la forma d'angle" de
manera que aquest canvi servid per a
protegir els xiquets del tnmsit (que no hi
haja un accés directe d'aquest) del caner
.loan Caries 1i del passeig FelTeres Bretó.

La playa comptara també amb lma Wla

filera de llwns centrals i llna sobre
i1.luminació amb focus "per a donar més
majestuositat a la 11Ial;a". Mañá també
va esmentar la creació d'tm element d'ai
gua (no una font) que no estara al centre
de la playa sinó en la zona verda, i que
també s'esta estudiant ubicar-hi un ele
ment escultoric "que Ii donaria un
motiu a la plal;a" '.'

Pel que fa referencia a la segona fase
de peatonalitzaéió Mañá va assenyalar
(1 \f' el tr31')~.jt f'I' 'l'1i!f"<:j"°R ~0ne" sera pre-
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Els extreballadors
de Mobles Palau

cobren les
indemnitzacions

LA V~
només et costara

400 ptes. setmanals

Anunciar-te a

Reunió amb
Zaplana deis
alcaldes de

Benicarló i Vinaros

Els alcaldes de Benicarló i
Vinarós, Jaime Mundo i
Jacinto Moliner es van reunir

a CastelJó el passat dimecres amb el
president de la Comunitat
Valenciana Eduardo Zaplana i el
president de la Diputació, Carlos
Fabra.

La reunió es va realitzar per tal
d'acJ31ir i establir com estan els
projectes previstos per a les comar
ques de CasteI1ó.

E 's 132 extrebaJ1adors de la
fabrica Mobles-Palau van
comenyar a cobrar el passat

elimarts les indemnitzacions i els
endaJTeriments que encara estaven
pendents de percebre des que l'em
presa benicarlanda va fer fallida.

Els extrebaI1adors ja han POb'Ut
passar per l'entitat bancaria per a
cobrar llll milió i mig de pessetes(
en concepte d'indenmització) que
paga el Fons de Garantia Salarial.
També se'ls pagara un endarreri
ment que correspon a la nómina
deIs o-es mesos, unes 240.000 pes
seres.larqués de Benicarló cantaren !'hinll1e de

la Peace Run. Per a finalitzar l'emotiu acte
enfi-ont de l' Ajuntament, es repicaren
campanes al vol i es deixaren anal' coloms
i globus mentTe els xiquets eren obsequiats
amb gelats.

La ClLrsa per la Pau, la Peace Run , que
cada 2 anys visita Benicarló, reCOITe rnés
de 70 palsos de tot el món i representa el
sornni el'aconseguir LUla fita universal: la
pau global.

L' acte va ser organitzat per
l'Organisme AutónolJl d'EspOlts i el Club
d'Atletisme Baix Maestral.

Una panissola, ben gra
nada per a l'Organismo
Autónomo de DepOltes
de Benicarló i per al regi
dor d'esports per conver
tir la "Peace Run",

"Cursa de la Pau", en la "guena del polo". A
qui se Ji acut, donar polos als xiquets en les
condicions que ha van fer, sense cap tipus
d'ordre ni de control. Així no es fan les coses.
O es fan bé o no cal fer-les: no es tracta de fer
per fer.

La Cursa per la Pau arriba
puntual a Benicarló

La torxa per la Pau va arribar pun
tualment a Benicarló el passat
dilluns en mig de I'entusiasme i la

joia deis nombrosos xiquets r¡ue esperaven
aquest esdeveniment. Els xiquets escolta
ren la torxa que recon-egué els diferents
cenIT s educatius de la ciutat,

POItada en ma per diferents jóvens, la
torxa de la Peace Run rou rebuda a les 15
hores, al balcó ele l'Ajll.ntament pel regi
dor d'Esports, Marcos Marzal

Després ele fer uns parlaments, en que
es recitaren poemes i un manifest per la
Pall, els alumnes deIs Col.legis Jawne 1 i

Una caJxofa tonada
per als vei'ns de
Benicarló que es
pregunten, i no
trauen res en cIar,

que estan fent a la Placeta elels Bous.
Mengeu-vos-la a poc a poc, i així, xuplant
fulleta a fulleta, aniran passant les hores i
oblidant tot el que esta passant al poble.
No heu de calfar-vos el cap. Per a aixó ja
cobren el regidors del PP

Els xiquets benicarlandos ompliren durant més de mitja hora, el passeig Ferreres Bretó de
pancartcs amb missatges pacifistes mostrant el seu suport a la celebració



Comunicat de I'Institut de Formació Profesional

La direcció de l'lFP de Benicarló convida als seus futw's alumnes de
plimer i segon d'ESO, a eixir amb els seus pares, a una reunió infor
mativa on es tractaran tots els aspectes que puguen faciliar la seua inte
gt'ació al centre. Així mateix, tan pares com alumnes, podran visitar les
instal.lacions de l' Institut.

Dia: dijous 29 de maig
Hora: 20:30 hores
Lloc: Saló d' Actes

Esperem la vostra participació
atentament Benicarló 21 de maig de 1997

El director José Anlonoi Pérez

--~[J
La Casa d'Andalusia

presentara les seues reines

A quest proper cap de setmana, concreta
ment el dissabte, la Casa d' Andalusia pre
sentara oficialment a les seues reines.

Les dues reines, Pilm Abad i Araceli Montes, es
presentaran en una acte que tindra IIoc al' Auditori
Municipal, en que actuara com a mantenidora la I
poetesa Mayte Andrade. I

Aquest acte representa el preludi a Ja gran festa
del Rocio.

Del valencia i el catala: sis cabassos, dotze anses
~ Jo.-IV (¡REGORI ALlJIOL

D ia 20 de maig de 1997, migdia.
Dos mil valencians han arribat a
Madrid en 37 autobusos per

manifestar que la !lengua que parlen, el
valencia, no és catala. Un camí allí, on
naixen tots els camins que vénen cap ací,
també s' encarreguen de recordar amb
vehemencia a tot Espanya que "els cata
lans ens volen furtar tota la costa valen
ciana per fer-se més independents" i
també que "el TriblUlal Constitucional ha
dit que a la Universitat, del valencia, en
ruguen catala, i aixó no pot ser". la ho sap
tot elmón: les camares de Canal 9 hi eren
presents per donar-ne testimoni en prime
ra plana del Notícies.

Apenes un mes abans, el 26 d'abril del
que corre. Als caners més cosmopolites
de Valencia, uns altres cinquanta mil
valencians -preneu-me la xifra amb mori
geració- exterioritzaven amb diversa
xelinola la satisfacció que els acabava de
provocar, alla on més gust pot donar, l'es
mentada sentencia del vigilant constitu
cional. Al sendema, els qui no hi van ser
també van poder assabentar-se de l' acte
amb detall gTacies als deu segons que li
dedica el mateix espai infonnatiu. La
televisió deis valencians, de tots els
valencians.

Avui s'ha prommciat la Comissió
d'Educació del Congrés: e1s docwnents
causats pel Govern i qtíe afecten la totali
tat de las Comunitats Autónomes tindran
també versions el gallec, en euscar i en
cataJa. Aquesta última, per celt, sera la
que rebrem tant els valencians i els cata-

lans com els residents a les Balears. 1
que? Si el resultat hagués estat quaJsevol
altre, la suma de totes aquestes sentencies
i dec1aracions no havia de modificar en
absolut la realitat d'un fet que tan soIs pot
sancionar l' activitat deis medis acade
mics, les Universitats i els Instituts com
petents. Personalment, em congt'atularé
de poder consultar les lIeis d'Espanya en
la meua !lengua; pot ser arribaré a sentir
fins i tot una major familiaritat amb
aquell ressec quilómetro zero de la
Hispanitat. Peró, res més. En el més pro
fi.md, al costat dret de l'amor pel meu país
i la cultura de la gent'que hi habita, m'han
fet tornar a sentir lma punyent vergonya.
Pot ser el mateix sentiment ha fet decidir
el peliorusta desplayat a Madrid per
Canal 9 a estalviar-nos la reacció final del
col.1eric Chiquillo, el qual, en perdre la
votació Unió Valenciana, ha abandonat la
Sala d'una revolada, enfurit, ac1amant-se
als dos mil doctes valencians contra l'u
niversal complot per regar l'eixuta
Tarrega amb la feracitat de 1'horta del
Túria.

I no penseu que per passió o personal
malvolel1ya m'he oblidat en absolut de
ningú a l'atribuir a UV tan soIs la denota
a la Comissió de Cultura. El partit del
govem -enteneu-me, el que hi subminis
tra el President del Govern- no ha tingut
ni té res a prerdre. Al contrari, molt pro
bablement alió de que més a plaer es
desempallegaria és de la remora que, com
lll1 capissot, porta enganxada al mi~ó del
País Valencia.

Poca cosa més ja. Igual que els mora
listes medievals farcien d'autoritats i
coverbos els seus escrits amb la finalitat
d'instruir amb més plaer, m'agradará aca
bar amb la citació d'un autor gens sus
pecte de col.laborar en I'esmentat com
plot; és més, la institució que representa,
la Real Academia EspaÓola de la
Lengua, l'investeix d'una competencia
que ningú no podrá deixar d'acatar.... s el
cas que, en l'artjcle "Enseñanzas del fran
cés de Quebec" (ABC 30-4-95), Manuel
Alvar reflexionava sobre la possibilitat
que els parlants francófons del Canada
decidissen trencar eIs BayOS que vinculen
la seua varietat a la llengua de París.
L'academjc no s'estava d'ensenyar el
felTo i comparava la situació amb el debat
que petiódicament reCOlTe la medul.la de
la llengua espanyola: caldra un día dotar
l'espanyol d'America d'tma normativa
própia i distinta? Peró eH mateixja quali
ficava la qüestió de totalmente puebleri
na y con fines poco patrióticos. No cal
anal' més enlla, escoltem-Io i tomem a la
faena: Quebec tiene una situación propia
y si lingüísticamente se desgajara del
resto de la francofonía, no le espiraría
una suerte envidiable. Su potencia "est- en
serfrancés sin m·s aditamentos; su mode
lo podr no ser el parisino, pero esa
norma regional que pretenden establecer
no sería una lengua diferente del francés
internacional. No n'hi ha més: sis cabas
sos, dotze anses.

'---. . ---l



EIs agricultors celebren el seu patró
Sant Isidre

Botigues a l'estació de tren

Sant lsidre, el patTó deis agri
cultors es va celebrar el
passat cap de setmana amb

diversos actes festius.
La tradicional festa, va i11iciar

se el divendres amb campananes
al vol i cohets, que van servir per
a donar el plmt de partida a la
celebració. Per la tarda es realitza
una Misa Funeral per als difunts
de la Cooperativa Agr:'uia i la
Caixa Rural ( qui organitzen tots
els actes) a l'esglesia de Sant
Bmtomeu.

El dissabte continuaren les

celebracions de bon mati mnb
campanes al vol i lLna Misa Major
oficiada per el sacerdot Juan
Francisco Amela Capdevila.

Hores més tm-d els xics beni
carlandos es vestiren amb les
robes tradicionals i beneiren i ofe
riren els fruits del camp al San1.

Posteriorment la comitiva es
trasUada al Centre Geriatric on es
realitza un gran apat. 1per fmalit
zm- e1s actes de la intensa celebra
ció de la festivitat, s'ofeIi vi d'ho
nor en el local social de la
Cooperativa Agraria.

Segons infol1nava el dim'i Meditenáneo, en lU1

curt tennini de temps s' intal.1aran petites boti
gues a I'estació de tren de Benicarló.

Aquesta propera obeltura de pimes a I'estació s'in
c10u en el PIa de Racionalització d'Espais que execu
ta la Unitat de Negoci de Circulació-Renfe, que és
J' encarregada de gestionar les petites terminals de
Renfe.

L'empresa pretén així convertir l'estació en un pols
d'atracció de la ciutat des del punt de vista de I'activi
tat comercial.

Les estacions d'A1cabl de Xivelt i Vinarós també
acol1iran aquesta inicitiva en que s'aprotitarit des del
punt de vista comercial el fluxe de viatjers que es
mouen a diari per les estacions.

l4J J. R. RAMiRE"Z

Idioma
iuen que el nostre és el país amb més lingüistes per
metre quaclra1. Almeys aixó és el que demostren molts
polítics valencians quan opinen sobre qüestions filoló

gi.:¡ues. L'erudició d'Unió Valenciana radia la desmesura, men
tTe que el Partit Popular va a remole deIs primer per no perdre
el carro ni els vots que Ji van prestm" els regionalistes. El Psoe,
que s'amagaven com a rates per eludir promIDciar-se quan
numaven, surten ara deIs seus caus per eregir-se en manifests
defensors d'una unitat lingüística inqüestionable. La memória
histórica d'alguns no mTiba més enllit del que els permet la seua
hipocresia.

Un exemple d'aquesta situació n'és ]'Ajuntament benicarlml
do, on els que manen es passen per on els dóna la gana la legis
lació vigent respecte als drets lingüístics. El PSOE remuga mil
vegades peró no s'ho creu i es fa cómplice d'aquestes il.legaJi
tats. La UPV, pobres xics, prenen una mesusa decidida i conse
qüent, peró l'amo de I'Ajuntament passa de tot el que diuen.
Amb aquest panormna és a Madlid on ens han de dir quin idio
ma parlem, on sembla que va la gent clviJitzada (a excepció deis
dos mil que hi havia al caner) a pm"lar de coses importants, ja
que al1it es remenen les cireres.

~ V4<-k g~
La millor inversió per a la sella publicitat Corti~..~
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El Congrés espanyol vota a favor de la unitat
idiomatica del catala i el valencia

J6 REDACC¡Ó

Algunes preguntes sense res posta

• Per que Unió Valenciana percep la unitat de la llen
gua de catalans i valencians com una agressió la identi
tat valencianai no tenen la mateixa percepció en la pro
gramació que fa Televisió Valenciana (de la qual ells
tenen la paella pel manec) quan ens ofereix una progra
mació carregada de castella i denigrant en continguts?

• Per que el PSOE amb un exercici de cinisme dema
na la projecció exterior del valencia a través deIs ens
públics de comunicació, radio i televisió quan van ser
incapayos de doblar una pel'lícula al valencia i exterio
ritzar la cultura propia?

• Per que el PSOE no va desactivar alllarg de 14 anys
de govern el conflicte lingüístic transferint l'autoritat
academica en materia idiomatica a l'Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana?

• Per que el PP de Castelló trenca amb la tradició de
defensar les Normes OrtogrMiques del 32, signades per
la intel·lectualitat i els filolegs més eminents de l'epoca,
que simbolitzen la unitat de l'idioma de valencians i
catalans i ara s'alinien amb la caverna d'Unió
Valenciana?

L a p.·oposta inicial
per la tmitat del catala
del, per part del dipu

tat d'Izquierda Unida
Iniciativa per Catalunya,
Manuel Alcaraz, d' AIacant,
es concretava en els termes
següents.

El Congrés insta el govern
que:

Ir. Declare a tots el s efec
tes la unitat de la llengua
catalana segons els pronun
ciaments reiterats d'entitats i
organs científics i universita
ris amb independencia de les
diverses denominacions tTa

dicionals i legals que la llen
gua catalana reba en cada
telTitOli.

Proposta perque S'edi
te una sola versió de
les publicacions depe
nents del govern amb
les normes ortografi
ques reconegudes per
les universitats de
Catalunya, Balears
País Valencia.

2n. Edite una sola versió
quan siga necessari, de les
publicacions deIs depm1a
ments i organismes depenents
del govern amb les normes
ortOt,'Táfiques reconeb'Udes per
les universitats de Catalunya,
Balears i País Valencia.

31'. Establisca mecanismes
per a la promoció de la llen
gua catalana en l'exterior, en
col'laboració amb les autori
tats autonómiques j amb les
autOlitats academiques reco
Ilegudes i, en especial amb la
promoció d'acords amb l'es
tat francés i a l'ambit de la
Unió Europea per als telTito
ris francesos en que es parla
cataJa.

4t. Facilite la recepció, en
condicions d'iguaItat de les
emissions televisives en llen
gua catalana a tot el telTitori
de l'estati la projecció inter-

nacional d'aquesta llenb'Ua a
través deis mitjans de comu
nicació que depenen de l'es
tat.

La proposta t¡'ansaccio
nal d'IU-IC, CiU ¡PSOE

El congrés insta el govero a:
Ir. Establir els mecanls

mes 0p0l1uns per a garantir
que les disposicions de carac
ter general emanades de l' es
tat i les pllblicacions deIs
órgans de la seua administra
ció respecten, en l'ús de les
Ilengües oficial basca, galle
ga i catalana, aquesta última
amb la denominació eStatllta-

ria i histórica de valencia a la
seua comunitat autónoma, la
n0l111ativa ortografica que es
correspon als criteris de la
filologia i, consegüentment, a
editar en una sola versió d'a
questes en cada Ulla de elles,
sense perjudici de les pecu
liaritats de les distintes moda
¡itats_

La promoció exterior
de les esmentades
l1engües, en els ens
públics de comuni
cació, nldio i televi
sió, ha estat un deIs
punts fonamentals

2. Establir, en compliment
del previst en el Conveni del
Consell d'Europa de les
Llengües TvIinoritaries i del
Conveni Europeu de
Cooperació Transiionterera,
e1s mecanjsmes per a la pro
moció d'aquestes llengües en
l'exterior, en col'laboració
mub les respectives comuni
tats autónomes, amb especial
atenció als telTitoris sitllats
fora de les fronteres de l'estat
que tenen com a llengua
algun d'aquests idiomes.

3. Promoure la projecció
exterior de les esmentades
llengües en els ens públics de
comunicació, nidio i televi
sió.
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Cursa per la Pau?

El mus.sol dilluns passat q.uan esta
va descansant placidament a I'ar
brat de l'ex Fabrica Mobles Palau

per fugir d'una ciutat que s'ha convertit
en un constant i absolut món acústic
desagradable, de sobte va escoltar un
soroll provinent de la N340 i va traure el
seu bec per observar el que passava.

El mussol va quedar becbadat veient
com W1S quants éssers humans amb unes
samarretes que feien referencia a una
Cmsa per la Pau anaven COlTents cap a
la ciutat portant a les seus mans una
torxa.

El mussol interessat per aquest fet
inusual va acompanyar a certa distancia
la cmsa, no fora que el foc de la torxa
socalTimés el seu plomatge, fins l'entra-

da a Benicarló on UDa l1111nió de cadellets
(també amb samarretes pero sense cap
referencia a la cursa, només amb I'ana
S'1:ama "Benicarló, més"), estaven espe
rant la torxa i agafant-Ia mnb emoció van
anal' fent relleus fins al davant de l'ajun
tament, on estaven esperant-Ia encara
més canalla.

El mussol tot encmiosit va aposentm'
se dalt del campanar per guaitar els actes
organitzats allí al davant per rebre ofi
cialment aquesta cursa per la Pau, que
segons va escoltar d'alglU1s humans pas
sava biannualment per la ciutat. El pri
mer que Ji va xocar va ser la gran pan
carta, escrita per cert en castella, on es
nomenava a un organisme autonom de la
ciutat i que semblava responsable d'a
quest paso

El mussol embadocat va veure com
s'hi feien parlaments, s'hi illtentava can
tar una canyó (malgrat que la resta de
cadellets humans i els seus responsables
no feien massa de cas del que passava als

seus voltants), de sobte van comenyar les
campanes al vol i al mussol ti va caldre
fugir en compmlyia deIs coloms i deIs
globus que s'havien Ihurat com cloenda
de l' acte abans que la cursa emprengue
ra la seua volta pels diferents centres
educatius on l'esperaven més relJevistes
per retornar-la al' ajuntament.

Pero elmussol abans de la sortida, va
observar des d'una palmera, com
I'Organisme d'Esports, en un tres i no
res, va tirar aterra tot l'acte tenint la bli
Hant idea de repartir un polo als assis
tents, sense preveure que els humans,
cadellets o no, malgrat que els sapiga
mal, encara són uns animals irracional s i
que per un tros de gelat són capayOS de
tot, i que pel que es va veme allí, tret deIs
membres d'un centre i deis ca.l1taires, els
comportaments van ser totalment allun
yats del simbolisme de la Pau: respecte,
tolerancia, ordre, solidaritat, etc.
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En la duna

Banda Sonora

Dos deIs llibres de poesia
editats per I'Ajuntament

S'editen els premis
Ciutat de Benicarló

de poesia

L
'Ajuntament de Benicarló
ha editat els llibres corres
ponents al Premi Ciutat de

Benica.¡"ló, 1981-1990 i els de
1996. El tres llibres editats són:
"En la duna" de Josep Sou,
"Banda Sonora" de Luis Felipe
Comendador, XVI premis de poe
sia d'aquest any i "Antologia deIs
premis 1981-1990"..

per segona vegacla, tot el públic, molt nom
brós a la sala.

La dama de la Banda va obsequiar Inés
Bonás amb un ram de flors i també a la
ma.¡"e de José A. Valls, mOlt tragicament fa
14 anys, moment aquest que va suposa.¡" el
més emotiu de tot el concert pel record d'a
quest mesu"e i la seua gran aportació a la
música.

Gran final del XVII Cicle de Primavera
amb aquest daner concert, i que ha suposat
una millora en la xifra mitjana de presencia
de públic, no així en la difusió del Cicle que
en alguns concelts va esser inexistent.

,
\ •.f. _
L.-.-_

INÉS BORRÁS: GRAN
INTERPRETACIÓ AL PIANO
Clausura del XVII Cicle de Primavera

Un emotiu i molt brillant con
cert ens van oferir el dissabte
17 de maig la Banda de

Música "Ciutat de Benicarló" amb la
pianista Inés Borrás.

En LLlla primera part la Banda va
interpretar les obres "En un mercat
persa" de Ketelbey i "El bm"ber de
Sevilla" de G.Rossini, que van servir
per a ficar un poc d'ambient entre el
públic que tenia molt d'interés en
escoltar el "Concert per a piano i
orquestra" de José A. Valls.

Aquesta pe«a de 20 minuts de
durada, de caracter jazzístic va estar
interpretada de forma magistral per
Inés Bonás, amb un estil de gran pia
nista i donant-li una expressió molt
aconseguida en tots els passatges. De
fet tenia I'obra ben estudiada, ja que
es va permetre prescindir de la parti
tura i és aleshores quan pot aconse
gUiT "recrear-se" al seu gust; molt
segura i energica en els arpegis i parts
d'enllay amb els músics.

La Banda va brillar en certs moments i
sempre en un segon pla quant els passatges
de pimlO eren preferents. Crec que la sego
na part va esser culminant en quant l'ensam
blatge piano/banda amb gran sensibilitat de
tots els interprets. Encara que es va notar
inseguretat en alguns solistes de la Banda.

Ben portada pel director Jaime Rebollar,
especialment en la brillant pa.¡t final quan
l'ambient de la salaja s'havia lIiurat a la pia
nista i a la Banda. Prova d'aixó és que ens
van interpretar, de nou, un fragment del ter
cer moviment i que va fer al«ar deis seients

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Vañó
Director

@rrIrrD~
TELEVISiÓN

Plaza Mercado, 1 - Te!. y Fax: 471432 12580 Benicarló
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Parabola moral sobre la nostra societat

JOSEP FRANCO (1997).
L'enviat Alzira. Edicions
Bromera. Col. L'Eclectica. 270
pags. 1950 ptes.

Si hi ha actualment un escriptor
valencia capay de construir el
seu univers novel.listic, con

tant allo que passa al país deIs
valencians, aquest és sens dubte
.Tosep Franco. En efecte, si en les
seves novel.les anteriors més desta
cades recreava el seu entom més
immediat d'una manera realista,
amb "L'enviat" ho fa mjtjanyant una
mena de parabola moral, en la que
el tllosof Voltaire es relacionara
amb el més distingit de ['actual
societat valenciana.

A "L'enviat" -novel.la amb la
que J. Franco va guanyar el premi
"Enric Valor" 1996- trobem a
Voltaire a l'lnfem 011 VlU

tranquil.lament impartint lliyons
contra ['estultícia; un dia Satanas el
crida i Ji explica que Déu prepara
una amnistia per a ['any 2033, aru
versari de la m01t del seu únic fill,
amb la qual cosa vemia dismjnuir el
seu poder i podria anibar a desa
pan!:ixer l' lnfel11, i per aixo ha deci
dit enviar-lo a ell, per tal que adqui
reixi una anima candida, amb la
qual cosa espera que Déu es replan
teixi la situació i deixi les coses tal
com estaven aban's.

VoItaire en el seu retora a la
Tena, fa cap al País Valencia i entra
en contacte amb tots els cercles de
poder; polítics, economics, ec1esias-

tics... , la qua1 cosa és aprofitada per
l'autor per a fer una acida dissecció
de la societat valenciana, on per
suposat no hi ha cap anima candida.

Pero no és únicament la societat
valenciana qui és retratada en
aquest llibre, sinó que la manera de
vime en general deIs homes i les
dones de les acaballes del segle XX,
és sotmesa a una cOITosiva crítica
per la ploma de l'escriptor de
Sueca, utilitzant un accentuat to iro
nic com és habitual en la seva nalTa
tiva.

La novel.la és una referencia
clara al conte filosofic de Vo1taire
"Candid", escrit en una epoca en
que l' il.l ustrat frances es trobava
molt desenganyat, pensava que 1'u
njvers era absurd i estúpid i que no
calia buscar-hi explicacions filoso
fiques. Només calia cercar LUl recer
de pau, confonnar-se amb la propia
SOlt, i dedicar-se a un t:reball modest
i útil. Una conclusió semblant es pot
traure de la lectura de "L'enviat",
tant en la dedicatoria inicial, que
podria ser lLna reflexió sobre la
situació de l' escriptor en la societat
valenciana actual, com del dalTer
capitol, una vegada Voltaire ha tor
nat del fracassat viatge a la Terra.

"L'enviat" esta escrita amb l'esti I
agil i viu a que ens té acostwnats
.Tosep Franco, que maí no es perd en
digressions inútils i que va directa
ment a contar-nos (mica i rapida
ment allo que ens vol dir. Aquest lli
bre és sens dubte la seua millor
novel.la.

Més teatre de qualitat
per al proper divendres

El proper divendres 30 de maig conti
nua la temporada de primavera de
Teat:re a Benjcarló amb l' obra "La

Estancia", de Chema Cardeña.
La obra (una producció d' Arden

Produccions) que es representara a
l' Auditori Mlmicipal a les 22 hores, esta
dirigida per Michael McCaUion i compta
amb els actors Juan Carlos Gares i Chema
Cardeña.

La Estancia descriu la mstoria de dos per
sonatges, l'un poderós i l'aItre humil, units
per una estranya coincidencia: la seua sem
blanya fisica. A pmtir d'aquí tot pot passm·.

L. ----'

estudio

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

Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 8enicarló
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La Unió exigeix als governs
europeus que es respecte la lIiure

circulació de mercaderies

fA,díDl________________ U

Pau global
f6 REDACC10

Segons informa un comuni
cat de la Unió de
Llauradors i l'amaders,

aquesta manifesta la seua total
indignació envers les actuacions
que novament grups d'agricul
tors francesos -coincidint amb
I'inici de la campanya de la frui
ta d'estiu- han reaJitzat amb
accions vandaliques de crema de
camions caITegats de fmita
valenciana i la intimidació deIs
magatzems de compra amb el
peljudici que aixó representa per
al nivell de preus i el peli]] per a
les rendes deIs agricultors valen
Clans.

La Unió entén que als agn
cultors valencians, la Unió
Europea i els seus govems els
han imposat unes politiques
agr'al'ies discnminatories respecte a I'a
blTicultura continental i els utilitzen com
a moneda de canvi enfront els denomi
nats pa'isos tercers.

La Unió també entén que és respon
sabilitat deIs govems i de la Comissió
Europea, fer respectar les nonnes basi
ques i les regles de joc més elementals
com és la de lliure circulació de merca
deries. La Unió exigeix en primer terme

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

al govem espanyol que s'adopten
urgentment les mesures necessarles que
garantitzen el seu cl.ret a arribar' als mer
cats europeus en condicions nonnals.

Només com a última instancia la
Unió respecta i entén que els agricultors
fent ús del dl'et a la legítima defensa de
les seues rendes i el seu mitia de vida,
puguen realitzar quantes accions consi
deren necessaries.

Sovint pensem que aquests són con
ceptes massa abstl'actes i llunyans
com perque nosaltres, com a indivi

dus particulars, puguem fer algwla cosa.
Més a més quan e]s oposem als seus con
tmris, és a dil" la guelTa -o la violencia-, I
situada en qualsevol lloc concret del nos- I
tre entTanyable planeta, i ens desentenem ,
impotents del tema, deixant-Io en mans
d'estrategues i politics, mentre se'ns arru
peix el COl' en reprimir el nost:re desig de
fer alguna cosa.

La idea de la Pau no és nova, comun
ment se la considera com el període de
temps entre guelTes. ¿No hauríem de
comenc;:ar a canviar aquest concepte?

Més recent és la idea de Globalitat, que
salta fronteres per pOltar-nos a un tot
extens que intelTelaciona alló que estem
considerant, bé siga la violencia, el
comerc;:, la contaminació. la informació,
els recursos... o la pau, situant-nos en un
món tangible i quotidül en que tots estem
nnmersos.

¿Sabem quin és el nostre paper concret
dins de la globalitat, que estem fent o que
podem fer?

Els escolal's saben millor que nosaltres
quins gestos insignificar1ts, -encara que
moltes vegades ens pareguen simbólics
compartits per moltes persones, poden
provocar canvis impOltants.

Vinguen torxes de la Pau!

ti Oesprés de veure les pintades que han aparegut pel poble, podem concloure una cosa: Benicarló 'Més racista'.
ti' Us telefonava per a denunciar publicament a l'Ajuntament de Benicarló per pelmetre que el carTer Oolors siga l'urinari privat

deis treballadors de Lubasa, i que la resta de ciutadans hem de patir tot el dia els olors de pixats que des de la caseta surten i
quefins i tot entren a les cases vei"nes.El Sr alcalde faria bé de manar' treure aquesta caseta i obligar a aquests t:reballadors a
anar a fer les seus necessitats als serveis públics de l'Ajuntament o del Mercat..

El vostre telefan és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perqué hi deixeu les vostres opinions, queixes i
suggeréncies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencia/s).
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NOTICIAS EN UN MINUTO

(amb cordial gratitud al mestre
Palanques)

- El Benicarló va perdre el dmTer par
tit del campionat (O - 1) contra l' Alaquas.

- L' Alaquas jugara la promoció d'as
cens pero em penso que no pujara a ter
cera. N'estic segm, no tenen equipo

- L'entrenador deIs valencians és un
vell conegut de la nostra afició (especial
ment de César Calvo). Salvador Mut,
expOlier del Llevant i del Sevilla, ha
dirigit des de la bmlqueta una gran quan
titat d'equips: Sogorb, Dénia, Sueca... i
ara Alaquas.

- Abans de comenyar el matx
es va [el' un minut de silenci
en record de González, que
vajugar amb el nostre equip i
en va ser preparador. No cal
dir que qui va tenir la genial
idea es va cobrir de gloria
perque el bo de Chochi ens
va deixar (i ací a La Veu es
va dir) a finals de l'any pas
sat. Sempre hi ha qui va amb
el "borreguero"

- Abans de comenyar el matx es va fer
un minut de silenci en record de
González, que va jugm" amb el nostre
equip i en va ser preparador. No cal dir
que qui va tenir la genial idea es va cobrir
de gloria perque el bo de Chochi ens va
deixar (i ad a La Veu es va dir) a f1l1als
de l'any passat. Sempre hi ha qui va mnb
el "bOlTeguero".

- Palau va tornm' a demostrar que té
futur en aquest espOlio A la primera part
va estar a punt de transformm' quatre oca
sions. Té un joc que em recorda el de
Juan Francisco Bosch.

- A la f,lTada vaig poder veure una
apassionant "escena l1evantina": un res
pectable senyor vestit amb pantalons de
tergal, sabates mudadores i una blava
blava smnan'eta blava del blau Valencia
CF (perdó, Valencia C.F.). Sense reruei.

- Ivan, el valent central de Salzedella,
es va perdre el partit perque prenia la
comunió el seu gennanet. La primera
cOlUunió vull dir.

- Tampoc hi era Juan Calduch, el mas
satgista. Pepe Pérez el va substituir amb
celia digni tat.

- També va debutar amb notable exit
el directiu Cornelles MaJiínez com a
espíquer. Ara, ni plmt de comparació
amb Lloreuy.

- La Guardia Civil no va fer
acte de presencia per primera
vegada en tota la temporada.
No penso [el' cap comentari
al respecte.

- La Guardia Civil no va fer acte de
presencia per primera vegada en tota la
temporada. No penso fer cap comentmi
al respecte.

- La taquilla va estar al voltant de les
19000 pessetes, justet la meitat del que
cobra I'arbitre.

- Acabat el pmiit ningú va tenir 1'0
cunencia d'ovacionar els jugadors. Tots
ells, amb un altmisme a prova de bomba,
hml defensat els colors del Benicm'ló amb
llI1a homadesa herOIca.

- Sóc UD pesat i segueixo pensat que
seJia una gran injusticia no comptm' mnb
tots aquests joves per al'any vinent. S'ho
han guanyat.

- El BenicarIó, defmitivmnent, ha aca
bat la lliga en sisé lIoc. Classificació
meritoria si es té present I'equip que va
comenyar a I'agost i el que ha acabat la
temporada.

- Amb la finalització de la campanya
han comenyat els balls de noms de direc
tius, jugadors i entrenadors.

- He sabut de primera ma que Pepe
Pérez té el 99% de possibi Iitats de can
vial' d'aires futbolístics. Es veu que I'ho
me voldria fer d'entrenador i ha rebut
ofelies que satisfan els seus desitjos. No
cal dir que seria una !lastima que se' I dei
xés marxal'. És una peya c1au din:> l'en
granatge tecnic del Benicarló, mnb un
pes específic a la plantilla molt conside-

rabIe. A més, si se'n va, els lectors d'a
questa revista (si encm'a no m'hml aco
miadat) es quedaran sense infonnació.

- El meu amic A.P. m'ha contat que
per a l'allY vinent hi ha més d'un entre
nador que voldria fer-se'n carrec del
CDB. TonÚl (actualment al Betxí) i Biri
Büi (ara al Traiguera) són possibles can
didats.

- Acabat el partit ningú va
tenir l'ocurrencia d'ovacio
nar els jugadors. Tots ells,
amb un altruisme a prova de
bomba, han defensat els
colors del Benicarló amb una
honradesa heroIca

- Aquest divendres (dia 23) es verifí
cm'a, al Casal Municipal, l'Assemblea
General OrdÚlaria de Socis. Com sem
pre, transcendental. De tota manera
penso que l'amic Isidro CoeHo podria
continuar. Ara és el moment de buscar-se
una bona Junta Directiva i fer una bona
planificació.

- Per cert (per celi, que ?), al sopar de
presentació de la dama Lidón Sansano
Valero hi van acudir unes cinquanta per
sones. La majOlia pagant.

- S'ha acabat la temporada i no m'ha
sOliit el pernil ni lUla vegada. Que hi
fm'em?

- Fa uns anys el CDB va tractar de
crear un amateur per foguejar els xiquets
que sortiren del juvenil. Va ser un fracaso
Ara sé que hi ha gent interessada a for
mar un equip de veterans i fins i tot ja
tenen buscat el president.

- La propera setmana faré un balany
contrastat (poca conya) i sel;ÓS del que
ha estat la temporada 96 - 97 per al
Benicarló tIiomfant.

- 1 a l'altra, si puc, en fm'é un altre del
juvenil, que va guanyar contra
l'Armelles per 2 a 3.

- 1 a l'altraja no sabré de que cmnanti
pm'lm'. Una cosa ha alt:ra lmuré de fer o
aquests de La Veu em tiraran al pacte de
lafam.

d
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Entrevista a Vicent Sales entrenador de l'equip senior masculí
.6 EWI BAYlUUU

L a selmana passada va acabar la
lIiga de 2" Autonomica on el
Berucarló, miraculosament pogué

aconseguir la pelmanencia, després d'una
última jomada d'infart.

Durant tot aquest temps l'entTenador
del Benicarló, Vicent Sales, ha intentat
que I'equip estigués en les posicions d'op
ció a ascens, pero degut a alt,'Unes causes
s'hagué de patiT fins la fi.

Per aixo hem volgl.lt que en un petit
resum ens comente com ha estat la tem
porada per a ell, i que si més no ens acla
rIsca un poc el futur próxim e1el
Benicarló.

- Que li ha paregut la temporada
realitzada pel Benicarló, quines coses
destacaria com positives i quines com a
negatives?

- Doncs la temporada en conjunt no
podem dir que haja estat massa satis
factoria, perque en realitat hem estat lIui
tant fins a la fi per eludir el descens, el
positiu és obviament no haver baixat de
categoria i el negatiu és que haguéssem

Ihagut de lluitar fíns a la fi per no baixar·.
- A que creu que es deu la irregula

ritat manifestada pel Benicarló en els
seus partits?

És la suma de molts factors, en primer
!loc, el tard que em vénen a buscar i el
tard que comencem els entrenaments, el
L5 de sete1l1bre, quan a mitjans d'octllbre
comenc¡:a la l1iga, no tenim temps per a
treballar volum fisic, ni de defensa, ni per
a poder jugar partits amistosos per agafar
ritme de competició, és a dir, l'equip entra
en competició massa tardo

Com les coses comencen malament
poc a poc la gent es desanima i partits que
c1aríssimament haUliem d'haver guanyat
a casa els perdem, com es demostn't a la
segona volta.

BÁSOUET
DfSSABTE 24 DE MAIG

AL PAVELLÓ, A LES 16H.
CATEGORJA CADETS- COPA FEDERACIÓ

C.B BEl,Ó "A"- C.B VALL n'mxó
A LA PISTA ANEXA DESC., A LES 18:30H.

JUNIOR MASCULÍ- COPA FEDERACIÓ

C.B BELÓ "n"- C.B VALL o'urxó
CICLISME

DfUMENGE 25 DE MAIG
A LA PLACA SANT BARTOMEU, A LESIOH.

Jo crec que aixo ha fet que en l10c
d'haver estat jugant la fase d'ascens
haguéssim hagut de jugar la de descens,
perque realment mirant la plantilla de l'e
quip i les característiques deLs equips,
teníem equip per haver pogut lluitar per
I'ascens.

- El fet que alguns jugadors per
motillS d'estudi o treball no pogueren
anar als cntr'enaments o partits, ha
influi"t en la c1assificació final del
Benicarló?

- Hi ha una altra circmnstincia, ja que
jo no faig 1'equip, ja que jo no coneixo el
club, ni les catergories inferiors ni res i a
mi em donen un equip ja fet en el qual hi
ha una serie de persones que estudien o
treballen fora de Benicarló i que només
poden venir a entrenar els divendres, que
a alguns partits no poden vindre, i aixo
condiciona que un equip que té dotze fit
xes, resulta que de fitxes reals per a entre
nar' només en té set igual que als partits.

L'equip l'any que bé tant si el pOltO jo
C01l1 si no ha d'estar fOllllat per dotze fít
xes i per jugadors que puguen anal' a tots
eLs entrena1l1ents i a tots els partits. Una
altra cosa és que després tinga algú un
problema plilltual, pero que per nonna hi
haja gent que no puga anar als entrena
ments i no t'assegure si poc!l'a anar al par
tit, així no es pot fer un equip en condi
ClOns.

- Cl'ells que I'equip ha estat molt
con.juntat durant tota la temporada, o
pe! contral"i han existit problemes
interns?

- Home, problemes sempre que hi ha
lID grup huma treballant poden existir-hi,
pero cap problema greu, no, tot i aixo sí
que és veritat que hi ha hagut persones
que pel treball, estudis, etc., no s'han inte
grat molt dins del que és la disciplina de

CATEGORlA CADETS

GRAN PREMJ CHALENGE

FUTBOL SALA

DISSABTE 24 DE MAIG
AL PAVELLÓ, A LES 18:45H.

CATEGORIA SENJOR- FINAL CAMPIONAT

PROYASTEC A.L.F.S - PUAR VALENClA

FUTBOL 7
DlSSABTE 24 DE MAIG

1'equip i poc a poc no han volgut seguir,
pero el que és el bloc de I'equip ha flUl
cionat relativament bé.

- Quina impresió ti han causat els
juvenils que s'han incorporat aquest
any a I'equip senior?

- M'han causat lUla bTran impressió, de
fet els que més han vingut que han estat,
Rubén, Barceló iCarios Pedrosa, els tres,
sobretot Barceló i Carlos, jo crec que
tenen llll gran futm en l'equip perque ja
juguen en posicions que són les que hau
ran de jugar. Rubén, ha d'anar jugant un
poc més lluny de La cistella, perque la
seua altma el condiciona, tot i aixo és un
jugador que té caracter, una bona actitud
i predisposició de joc, tarnbé contribuira
el dia de dema

- 1 de la directiva, com s'han portat
amb vosté durant la temporada, té
alguna queixa al I'especte?

- La directiva moLt bé, no és per fer la
pilota no, la velitat és que el compolta
ment de la directiva cap a mi, més sabent
que jo era un entrenador que acabava d'a
lTibar nou al club i que tenien una serie de
problemes per entrenar,crec que eLls s'han
boleat sobre mi, i m'han ajudat i m'han
donat el seu sUp01t en tot moment.
Només puc estar-Los agrait.

- Quin pot ser el futul' més inmediat,
comen~al'a la pretemporada entrenant
al Benicarló, s'ho deixal'a ,.,?

- M'ho he de pensar' i a més a més molt
bé, per circmnstancies familiar"s, en
aquests moments estem un poc de relax,
després d'haber acabat la !liga, que ha
esta molt llarga, quasi ben bé set mesos,
que per una Iliga de 2" Autonomica és
molt, i només vull pensar" en descansar, i
més avarltja en parlarem, malgrat que ho
veig lUl poc complicat, poder seguir.

A LES PISTES DEL JAUME 1, A LES

l7:30H.

CATEGORIA ALEVINS- FINAL COPA

C.F BENruOIU "c" - VINAROS C.F "A"

MOTOS AOUÁTIOUES
CONCENTRACIÓ NAUTlCA

JETS RADICAL
DISSABTE 24 DE MAIG

A LA PLATJA MORRONGO, A LES 9H.

DIUMENGE 25 DE MAIG
A LA PLATJA MORRONGO, A LES IO:30H.
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Non ridícul del non

Tots a terra. el segon canal de Televisió Valenciana ja és en període de proves. Les poques neurones
que ens queden hall comen~at a tremolar. És la guerra contra el bon gusto L'atac definitiu. així afec
tara tota aquesta moguda a I'esport valencia.

tualitat esportiva dürriament.
Suposo que tenim la programació esportiva que ens merei

xem. com toL L'únic que ens interessa als valencians és
remoure el femer d' Alcasser i cantar. Sí, ens agrada cantar al

Karao1<e. Fer per la televisió el que no ens atrevirí
em a fer a casa.

La situació de Teievisió Valenciana és
patetica en tots els aspectes pero ofene
dora pel que fa al'esport. Criticar Canal
9 no és anar contra els valencians. No
significa ser catalanista. És tenir sentit

comú. Volem una Televisió
Valenciana digna i en valencia. Dos
canals? Millor tres, pero de qualitat.
La majoria d'equips valencians que

són a l'eJit nacional és moren de fa.stic.
El Doma Godella va emigrar a Getafe,
I'Osito. L'Eliana no pot pagar-se els
desplayaments, el Fenys Llíria no tor
nara mai al' ACB i del Llevant tan soIs
es parla quan juga contra Las Plamas.
Ellllateix passa amb els espOlts indivi
duals on sembla que Femando Vicente
sigue un desconegut. Si la nostra tele
visió s'interessés més per l'espOlt
valencia, els patrocinadors ülrien el

mateix.
Si les coses no canvien jo continuaré sintonitzant el canal

del vídeo al nlullero 9 de la televisió. És una opció radical
pero els asseguro que sempre fan el que a mi m'interessa
veure. 1 sense anuncis.

Aveure, que volen que mirem? El telenoticies nocÍlU11
de la Primera és com el No-do pero amb color, la veri
table programació de La 2 comenya a la una de la

matinada, Antena 3 no pra de repetir "El equipo A", Tele 5
inunda les nostres lIars amb I'aigua d'wl Mississipi
intoxicat i Cmlal+ ens amarga la nit del .....~=
divendres codificmIt els nostres somnis.
TV3? Impossible. No entendríem res ja
que és en "pola absurcl". Telecarlon i el
Canal 56 ja sonmien en dominar el prime
time.

La qualitat de la programació esporti
va de Canal 9 és més preocupant que la
possibilitat de veme COlll lUl murcia toma
a ser reelegit com a president del País
Valencia. Suposadmllent l'aparició del
segon canal valencia., Notícies 9, es justifi-
cada com un intent de fer una prgrmnació
cultural, infonnativa, esportiva i en
valencia. Si no recordo malament aques-
tes eren les intencions de Canal 9. Per
que, doncs, fem un segon canal si el pri-
mer ja cobreix les necessitats deis valen-

I cians? És contradictorio
Veme una reh"ansmissió esportiva per ~.;I~.~-_L'¡Lglllli.,:r.--P]

Cmlal 9 és més lIeig que pegm"-Ii a un
pare. el nivell deis comentaris no supera el
to més vulgar que es puga imaginar. La qualitat de les illlatges
no serviria per aprovar una practica simple a qualsevol facul
tat de ciencies de la comunicació de l'EstaL la varietat d'es
ports és nul.la. No existeixen programes que analitzaen l'ac-
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AGENDA CULTURAL

Divendres, 23 de maig

t/ Organitzat per l'Associació de la dona de
Benicarló, inauguració de I'exposició de tots els tre
balls realitzats per l' associació durant el curs 96-97.
L'inauguració tindra lloc a les 18 hores al saló de la
Caixa Rural i romandra oberta fins al 29 de maig
Divendres, 30 de maig

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

LA 'ES"TANCIA"
& c\.,e.'J"l.O,. co..r'ck~

~. -S.c. Gró.r~

Aquesta propera setmana a Benicarló tornem
a teror teatre del Circuit Valencia

t/ Organitzat per l'Associació de la dona: recollida
deIs treballs i pintures de l'exposició. De 5 a 8 de la
tarda.

Grans resultat del
Club Natació Benicarló

El passat cap de setmana, es va celebrar a Castelló el
Campionat Provincial cadet amb grans resultats per part
deis nedadors de Club Natació Benicarló.

Els resultats més destacats van ser els següents: ¡dioia
Vinaixa; Campiona en 100 metres !liures i tercera classifícada
en 200 metres Jliure. Luis Morat: tercer en 200 metres !liures i
quart en 100 lliures. Victor Morales: segon en 100 metre braya.
Joaquín Moreno: quart en 100 mea-es braya i Patricia Merino:

ESTELLER IMPORT

cinquena en 100 metres braya

Les marques aconseguides van ser de gran interes ja que han
reafirmat les minimes per a L' Autonómic d'estiu que s'ha de
celebrar a Alacant. Les marques s' apropen apoques decimes de
les nacionals.

Per tal d' aconseguir uns millors registres, es desplayaran
aquest cap de setmana a Barcelona per a participar en el "Trofeu
Ciutat de Barcelona", una prava de gran prestigi intemacionaJ.

Aquest any existeix un gran optimisme al Club per a poder
aconseguir alguna mínima que puga donar acces al campionat
d'Espanya que s'ha de celbrar a Cartagena.

AUTO ESTELLER

'e-"-¡¡¡jll:rll
Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768



Aquesta setmana els presentem:
"Any 2020: ja tenim jardí a la pla~a Constitució!!!"
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Equipados con

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinares
ESTRENOS NACIONALES

DD Ir--D-O-L-B-Y-E-ST-E-·R-EO~D~IG""'iT--A-"ll

BENICARLÓHORARIOS

de Viernes 23 a lunes 26 de mayo

Viernes : 22:30h
Sabado : 20:00h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h TRANVIA A LA MALVARROSA
LWles : 20:00h y 22:30h Liberto Rabal Adriadna Gil .

TURBULENCE
Ray Liotta Lauren Holly

VINARÓS
-=-~~-=-=~~~.J••B. ~INti,\\A C:OLISEUMViernes : 22:30h

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

DONNIE BRASCO
Al Pacino Johny Dep

SOLO ... EL DESTRUCTOR
Mario Van Poebles
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