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Les associacions culturals rebran
un 20% menys de subvenció

L'üAC escull a proposta de l'Associació Cultural Alambor, Ximo Solano
persona destacada de l'any i Jaume Rolíndez per la trajectòria cultural pàg 3
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EDITORIAL
Entitats culturals: treballant per al
poble o per als governants del PP?

Ja hi tornem. Com tots els anys ha arribat l'hora del repar
timent dels duros i ha començat el conflicte. Això per si
mateix, pot tenir Una importància relativa, i diem relativa

perquè al final tots es posen d'acord i sobre les valoracions
d'activitats tindran la seua subvenció. Enguany, però, han sor
git dos entrebancs més, per una banda sembla que com no hi
ha prous diners tots s'hauran d'estrényer la bossa i cobraran
(quan cobren, perquè això és una altra qüestió de la qual ja en
parlarem més avant) un 20% menys del que els pertoca
segons la baremació establerta, j per l'altra la proposta (vin
guda des d'el consell de gerència del üAC) que va llençar el
regidor de Cultura, Sr. Flos, segons la qual les entitats que
col,laboren en Benicarlàndia podran recuperar aquest 20%.

El primer entrebanc pot tenir la seua part de raó si no hi ha
diners (en aquest Ajuntament últimament s'escolta massa
aquesta qüestió, mala ges~ió del sr. Molina?). Només la pot
tenir, caldria veure-ho millor, però el que ja ens pareix d'una
aberració fora de lloc és el xantatge vil a què volen sotmetre
les entitats si no volen col'laborar en Benicar1àndia.

D'aquesta manera anirem malament, aquesta proposta no
hagués hagut ni de llençar-se, vinga, ni pensar-la. A cap ment
amb un mínim de cordura se li ocolTeria intentar ni plantejar
Ia. Obligar les entitats culturals a col, laborar a la força, ens
pareix més típic d'un sistema dictatorial que no d'un
democràtic.

A la millor resulta, que voler mantindre a qualsevol preu
una activitat, Benicarlàndia, que tots els anys ha estat defi
citària no és el més convenient. No caldria, potser, plantejar
se la conveniència de no fer Benicarlàndia, buscant alguna
alternativa més barata i viable, i al mateix temps augmentar i
pagar a l'hora les subvencions a les entitats culturals, que al
cap i a la fi són qui realment rellancen cultw'alment la nostra
ciutat?

És una idea que des d'ací llencem, l'altra més valdria guar
dar-la al bagul dels records i deixar-la descansar per sempre.

~lJ~kg~
informa: També pots trobar-nos a Internet

http://moon.inf.uji.es¡'''elpuig
e-mail: elpui2@moon.inf.uii.es
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Es redueix en un 20% la quantitat de les
subvencions a les entitats culturals

La reducció de la partida pressupostada podria recuperar-se
si les associacions col.laboren amb Benicarlàndia

Subvencions de l'Organisme Autònom de Cultura 1997

Subvenció 1996

xercici, pet" tal de comprovar si l'expe
dient de cada proposta s'ha complel"t".

D'altra banda, durant la reunió de
l'Organisme Autónom de Cultura en què
es van aprovm' les quantitats de les sub
vencions, també es va aprovar l'elecció

de Ximo Solano com a Persona
Destacada de l'Any en l'àmbit de la cul
tura i la de Jaume Rolíndez com a
Trajectòria Cultural (cal destacar la coin

cidència que les dues propostes van ser
iniciativa de l'Associació Cultural
Almnbor).

.~ JORDI TiuVES

L es su~vencions que cad~ any ator
ga I Orgamsme Autonom de
Cultura de l'Ajuntament de

Benicarló a les distintes entitats i associa
cions de la ciutat s'han vist reduïdes
enguany, a causa de la disminució de par
tida destinada (uns 5.900.000 pessetes
enguany i uns 6.575.000 pessetes l'any
passat) així com l'increment del nombre
d'associacions.

Aquest fet ha provocat 1ma rebaixa
d'un 20 % sobre la swna (uns 7.420.000
pessetes) de les quantitats que han pre
sentat les associacions per tal de poder
dur a terme les seues activitats per a
aquest any.

Però per tal de recuperar aquesta quan
titat existeix un opció que ens va exposar
el regidor de Cultura, Francisco Flos
entenent que, "la reducció d'un milió i
mig de pessetes (el 20%. rebaixat) de les
subvencions ha estat a causa de la dis
minució de la partida, i en faltar
aquesta quantitat, es va fer una pro
posta del Consell de Gerència, en què
l'entitat que vulga recuperar o cobrir
el seu pressupost, podl"Ía guanyar-se el
20% col'laborant i participant en
Benicarlandia.".

La disminució de la partida
per a les subvencions a les
associacions i l'increment del
nombre d'aquestes ha reduït
en un 20% les quantitats
demanades.

Flos en referència a la possible partici
pació de les entitats en Benicar1àndia,per
tal que aquestes puguen percebre les
quantitats que demanen, va recordar que
aquesta (amb una partida de 4.600.000
pessetes) "té un pressupost que és per a
ff"'" la !H"O~rl>m"(';ó'P"n llroje!.:te cultu--

ENTITATS

UNIÓ RADIOAFICIONATS
ALAMBOR
ARTS PLÀSTIQUES
ASSOC. DONA AGRICULTORA
ASSOCIACIÓ DE LA DONA
ASSOCIACIÓ MUSICAL
BANDA MÚSICA (c)
BOMBOS I TABALS (c)
BONSAI
CASA ANDALUSIA
C. ESTUDIS MAESTRAT(c)
CENTRE ARAGONÉS
CORAL POLIFÓNICA
CORAL POLIFÒNICA (c)
DOLÇAINERS (c)
ENFOQUE
ESPINELA
GEGANTS I CABUTS (c)
GERMANIA JOVES EL PUIG
GRUP RENAIXENÇA(c)
PENYA SETRILL
RADIO CLUB AZAHAR
SOCIETAT FILATÉLICA

TOTALS
(c) en converu

ral en el que volem que tinguen molt
pes específic les associacions cultu
rals". Però d'altra banda, va afegir que
aquest tema, "et"a una opció que ja es
parlarà amb més detall amb les asso
ciacions a partir del mes de setembt"e".

Una altra de les importants dades a
temr en compte en aquest afer, és el
repmtiment de les subvencions de l'any
passat que no han estat pagades en la seua
totalitat com va voler aclarir el regidor
afi.nnant que "només s'ha pagat un 50%
(el passat setembre) i la t"esta del paga
ment es realitzal"à un cop acabat l'e-

80.000
450.000
360.000

65.000
190.000
150.000

2.000.000
150.000
65.000

300.000
210.000
375.000
210.000
745.000
350.000

65.000
75.000

300.000

200.000
110.000
45.000
80.000

6.575.000

Subvenció 1997
(menys Ull 20,5%)

450.000
315.000

60.000
195.000
390.000

2.000.000
150.000
70.000

300.000
250.000
365.000
575.000
745.000
350.000

85.000
170.000
300.000
205.000
200.000
110.000
50.000
85.000

7.420.000



Més de 6.000 persones a la
revetlla de Sant Joan a
la platja del Morrongo

f6 REDACCIÓ

Carlos Yacoub nou
coordinador

d'Esquerra Unida

Una de les fogueres durant la celebració de la revetlla.

El passat dilluns coincidint amb la
festivitat de Sant Joan es va cele

.lbrar la tradicional revetlla amb
barbacoes, castells de focs·r música a la
platja de Morrongo de Benicarló.

Organitzada per l'Organisme
Autònom d'Esports, la celebració va
reunir més de 6.000 persones que acudi
ren a la cita per poder degustar la vinte
na de barbacoes grallütes (realitzades
per diverses entitats esportives de la ciu
tat) així com la música del grup
Aquarel.la i ['espectacle dels castells de
focs.

Durant la celebració, un a..ny més,com
dicta la tradició, centenars de persones

realitzaren la típica remullada de peus a
la mar.

La revetlla, que estava emmarcada
dintre del programa d'actes previstos
durant la Gnm Setmana de l'Esport que
finalitzarà el proper diumenge 29 de
Jlmy.

Una marxa en Mountain Bike (a la
plaça Sant Bartomeu) organitzada pel
Consell de Benestar Social en el marc
de la V Campanya de Prevenció de
Drogodependències, el dissabte; la XII
travessia de Sant Pere al port de
Benicarló i la Festa de Fi de Curs de
Gimnàstica rítmica són els actes previs
tos que resten per a fmalitzar la setmana.

C
arlos Yacoub, candidata l'alcaI
dia de Benicarló a les da.lTeres
eleccions és el nou coordinador

comarcal d' Esquen'a Unida al
Maestrat.

L'elecció de Yacoub es va realitzar
el passat dissabte al Casal Municipal de
Benicarló durant l'assemblea a la qual
assistiren col'lectius de representants
d'Alcalà de Xivelt, Canet lo Roig, Sant
Mateu, Peniscola, Vinaròs i Benicarló.

La nova executiva està formada per:
Iv1arían ContTeras, Enrique Domín
guez, Antonio Florido, Mmi Carmen
Hernimdez, Francisco Utrera, Francis
co Albiol i Jaime Foix,

Canvi de data del ple
ordinari per a la
propera setmana

E
l Ple ordinari de l'Ajuntament
ql.le s'havia d'haver celebrat

, ahir dijous 26 passarà a realit
zar-se la propera setmana a causa de les
Jornades sobre el Patrimoni Històric,
que van començar ahir mateix, al
Parador Nacional de Turisme de
Benicarló, on assistiren a l'acte inaugu
ral, els representants dels grups polítics
municipals.

Cal recordar que aquestes jornades
es celebraran entTe les ciutats de
Peniscola, Benicarló i Morella,

Una carxofa tendra
que farà lm bon tom1T
per a l'escola pública
i en valencià, última
ment oblidada i dei
xàda sense recursos

pels organismes oficials. Des d'ací el
nostre suport per a 'tots els pares i pro
fessionals que volen que aquesta siga
digna i per a tots:

Un bon grapat de
panissoles ben engan
xoses per al nostre
alcalde, que sija de per
sí s 'haurà de mirar des
de l'andana el pas de

l'Euromed, ara hamà de fer el mateix amb
els tres trens intercitys que ens han pispat.
Abans sense rodalies ara ni llarg recorre
gut. Quin desastre de governants!

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

Por el precio

de un alquiler

un piso propio en:

In jJlf) ÍJ 11iuf' iu
J~ f) j' fl P' f) ni

Avda. .fuan Carlos l N°4

Telf: 47 oI 98
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Proj.' Dr Marc Ant. AdeLL

però, que la tal casupa és
just aJ costat de la via
pública i que quan hi passes
per allà tens només al tocar,
sinó a l'olorar, totes les dei
xalles imaginables: bosses
plenes de -amb perdó
merda, ampolles de vidre,
pots i llawles de tamanys
diversos, caixes de carlTó,
peces de vestir, més plàs
tics, animals mOlts i, últi
mament, una bicicleta des
conjuntada i cremada! En fi
tota classe de roba de boti
ga...

l, ara amb les calors de
1'estiu, disposarem d'una
molt impOltant i ben nodri
da colònia de rates de
tamany més que respecta
ble, davant les quals ni els
gats més agossarats s' atre
veIxen.

Només voldríem que el
senyor alcalde es done una
volta pel lloc. Després ell
valorarà si ens poden seguir
passant al cobrament, als
veïns, els rebuts de neteja.

Amb molt de gust
llegim, cada set
man, la vostra -la

nostra- publicació. I així,
de València estant, ens
assabentem del que passa al
nostre poble, de les mogu
des cultw'als i dels dessas
sossecs ciutadans. Altrament
voldríem manifestar la nos
tra perplexitat, per com
l'Ajuntament se'n diu
andana davant la brutícia
acumulada a una casupa
mig ennmada, que hi ha
tocant dels caps de família,
a l'indret del núm. 257 i
adjacents, de la Pattida
Sanadorlí.

Efectivanlent, de forma
reiterada (en visites perso
nals aJ regidor de tom i al
mateix alcalde) li hem
manifestat la nostra queixa.
Així mateix i per escrit
(amb la recollida subse
güent de signatw-es) hem
denunciat l'abandó i
l'acwnulació de deixalles.
L'm'gument Immicipal ha
estat, fins ara, que allò és
propietat pmiiculari que
sense el pennís de l'ama no
hi poden actum·. Passa,

Lluís TeroL i Xerta

ntic i social. Jo creia que era a
l'inrevés que els que es millora
ven la seua economia i el seu
status social eren els immi
!"Tants, si no per què vènen? I
els "currmltes" indígenes veuen
millorar els seus sous? Jo no
veig que els immigrants s'inte
gren (excepte les honroses
excepcions de sempre) i per a
mostra, les notícies aparegudes
al màteix setmanmi 1 segueix
dient: hem d'admetre que
s'està gestant un problema
que enfronta dues cultures. No
es podria previndre?
N'enfronta tres de cultures: la
nostra amb 6.000.000 (P.PC.C) i
la Castellana mnb 300.000.000
(això diuen) i la Musulmana
amb lma sisena pmi de l'hwna
nitat i en expansió. 1 si parlem
de demografia? la substitució
ètnica està servida. Esgarrifós
veritat? Baixeu del núvol mnics
i xafeu de peus a ten-a. Cal un
debat des d'una òptica progres
sista i realista alhora.

Immigrants?

D mT~rament han aparegut
notlcles 1 opIlllons a "La
Veu de Benicarló" una

mica parcials envers els anome
nats immigrants, gent nouvingu
da massivament i que d'una
manera o altra alteren la vida
dels pobles positivament per a
uns i negativmnent per a d'aJ
tTes. Crec que no es pot titllar de
"racista i xenòfob" a tothom qne
manifeste la seua oposició als
nouvinguts: això ens pot portar
a un enfrontmnent absurd als
aborígens. Racisme i xenofòbia
no es combaten amb
XENOFÍLIA. A la columna "el
futm del present" ens diu... sol
ser la necessitat de fugir de la
misèria.. l per quan de temps?
per sempre? no se'n tornaran
mai? Això vol dir que si als paï
sos de l'anomenat tercer món o
simplement al MagIib sobren
30.000.000 de persones i han de
venir totes aquí? i si fugen com
és que se'n tornen de vacances')
Segueix dient: Benicarló ja fa
temps que és receptor d'immi
grants que contribueixen al
seu desenvolupament econò-

Cartes dels lectors I

~===============================.-===-----

Benicarló, Benicarló

U na altra cosa que Imnentar: ,treu
re les monges de la ReSIdencIa
d'Avis quml fa 117 anys els

benicarlandos fundaren l'asil, prop del
convent de Franciscans.

El sostenien entre tot el poble
voItmtàriament amb apoltació econòmi
ca i productes de collites pròpies.

Els ancians van tenir una bona
assistència, dirigida per rajuda de les
monges. Aquestes monges són les que
van clúdar als nostres avantpassats.

Per estima, per agraiment i per hlUna
nitat, no hauríem d'haver consentit que
se n'anaren.

S'ha de pendre exemple de Vinaròs,
mnb això i el que segueix...

Compareu la zona mm-ítima a tot el
litoral, la nostra fa pena.

L'Avin~da Marqués de Reni arló,

amb la construcció de l'edifici gairebé
al centre, l'han espatllada. Podent fer
una plaça allí i fer revetlles per al
jovent, que se n'ha d'anar a d'altres
pobles.

La zona mm-¡tima de Benicm-Ió la van
espatllar amb uns espigons que ara han
omplert de pedres, darrere del moll, des
que han posat la bassa és Ull fastig.

Si Vinaròs estigues en aquesta zona
ja estaria unit a Peníscola mnb avingu
des de categoria, i seria tan fmnós com
ella.

Els turistes no volen venir a
Benicarló.

Ara entenc perquè un gran home va
dir " Benicarló por sus mjsmos hijos, es
el pueblo de triste destino".

Rosa Font Añó

)l"
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Troben una finestra gòtica a
l'edifici del Café Brasil

g.jJ REDACCIÓ

D
mant les obres d'acondicionament de la tàçana de
l'edifici del Café Brasil, un dels més emblemàtics
de la ciutat, es va trobar una finesh'a d'una estruc

tura, que fa pensar, que peltany a l'arquitectUTa gòtica civil.
La procedència, caractelístiques i origen de la h'oballa

serà estudiada per part elels tècnics de ['Ajuntament de
I Benicarló.

J:. I

II
f
"t¡

Foto J.V Ferrer

J6J .J. R. RAMiR.EZ

Butxaques

eosta de creme que ningú dels que diuen que manen al
nostre Ajuntament se,n 'haja assabentat d'on s'han endut
el nosh'e far antic. A aquesta gent li fotrien el cap i no se

n'adonaria. Al ciutadà normal li seria pràcticament igual si pas
sés algwla cosa així. El que ja és més que lamentable és per
metre, per part del Sr. alcalde, que desaparega el patrimoni local
sense fer res per evitar-ho. El grau de despreocupació de la
dreta local que sua els sillons de l'Ajuntament és tal que algun
dia canviarien l'edifici consistorial a una a]h'a localitat i ells
tardarien mig any a adonar-se'n. Potser, tent una mica de conya,
se l'hagen endut a Vinaròs. Com sol passar amb la majoria de

coses i inversions de l'administració autonòmica. Abans tots
anava a Vinaròs perquè manaven els sociates i ara perquè mana
el Sr. Jacinto, que és de la colla dels qui ho remenen ara.
Mentre al poble del costat plouen diners, ací ens cauen pedres.

Quan a algú tant se li'n fot la seua responsabilitat i eludeix
repetidament els problemes que li suposa aquesta, se li pot dir
que és un butxaques. Massa butxaques és el que hi ha a
l'Ajuntament benicarlando. Butxaques i panxacontents ens
govemen amb una desídia desesperada a l'espera de treure'n
profit particular de la seua privilegiada situació política. I el
poble a prendre pel sac.

. lMv~kE~

La m.inòr inversió per a la seua publicitat

. ;l'

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 3544

BENICARLÓ

lA NOSTRA TEtE

[.RImo

Vnngi()tH$

I.pr..,,!<

td.".ro,,"
~'¡tdir..

P'~~~ama"'iltj» r.•.
HlTOt

J)~C{)IW~I(\

lKXTIl.

MIElO
[apc'55êrS

Penyagolosa, 6 baixos
Tel. 4R 1906

/,
J,

L_~~._~~~__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~-.-JL ~----~~~_._~~~~-.J



fÓJ EDACCJÓ

El Parador Nacional de Turisme serà el punt d'acollida de la trobada

Festival fi de curs
del Ballet Lupe

Vicent Avila nou
president de la

confraria de Sant
Antoni Abad

Es presenta la dama
del Club de la
Tercera Edat

Vicent Avila és el nou president de
Confraria de Sant Antoni Abad i
Dora Ferrer Martínez serà la nova

dama de l'entitat.
El president sortint, José Maria

Fresquet agraí als membres de la confra
lia el treball efectuat durant els quatre
anys que ha dmat el seu mandat.

Aquest divendres a les 21 hores es
presentarà la Dama 1997 del
Club de la Tercera Edat mnb un

sopar ball. El sopar, que serà amenitzat
per el Duo Venus serà de buffet lliure amb
un preu de 1.800 pessetes.

Amb aquesta ja és la dècima edició en
què l'entitat escull la seua dmna

Aquest pròxim dissabte, a les 22
hores se celebrm'à el Festival de
Fi de Cms del Ballet Lupe al pati

del col'legi de La Salle de Benicarló.
L'entrada serà llime.

A les jornades assistiran entre d'al
tres, a més a més dels 17 representants
de les comunitats autònomes, el
Conseller de Cultura, Antoni Camps
(divendres); el director de Belles Arts
i Béns Culturals, Benigno Pendas; el
subdirector de Protecció, Lluís
Lafuente, la secretària del Patrimoni
AJ1ístic, Isabel Cabrera.

També s'especul.la sobre la presèn
cia, el divendres, del president de la
Generalitat Valenciana, Eduardo
Zaplana, qui s'havia de traslladar a
Oropesa per realitzar l'acte de lli ura
ment de banderes blaves.

PosteriOlment a la jornada inaugu
ral de dijous, el divendres es realitzarà
una jomada de portes tancades entre
els directors, que continuarà amb visi
tes a la Vall d'Uixó, Peníscola i
Morella.

Benicarló acull una reunió del
Consell Nacional de Patrimoni

Alllr dijous (mentre s'estava
tancant l'edició de La Veu)
Benicarló va rebre al Parador

Nacional de Turisme, una relmió, que
s'efectua anualment, entre diversos
representants i directors del Consell
Nacional de Patrimoni Històric.

En total es preveu la presència dels
representants de les 17 comunitats
autònomes de l'estat que han escollit
BeJllcarló i la comarca del Maestrat
(El Pais València és l'organitzador
d'enguany) per reaJitzar la trobada.

La finalitat de la trobada és la de
desenvolupar les línies d'inversió
generals en l'apm1at del patrimoni a
tot l'estat.

Durant la jornada inaugural
l' Ajuntmnent oferirà un sopar als con
vidats al Parador, i posteriorment, la
soprmlO Gemma Roig oferirà un con
cert a les 23 hores.

~~:;~c:::::::>I= IRISTAL.'
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Centre maco?

El mussol va llegir atentament la
carta al director que llimava a la
Veu de Benicarló la Sra. Rosa

Font Año per donar el seu parer sobre els
canvis bufons que esta patint aquesta ciu
tat, sobretot la zona peatonalitzada, al
mateix temps que tomava a recordar la
problemàtica del constant abandonament
de la Fundació Compte Fibla.

El mussol també continua afegint-se a
aquesta denúncia que aquesta fundació
està en mans d'uns éssers hmnans total
ment apàtics que defensen uns interessos
particulars, i que han aconseguint que
des de fa massa anys aquest patrimoni
local estiga totalment deixat de la mà de
Déu.

El mussol vol proposar als govemants
municipals que a més de concedir flors
naturals, premis de poesia, honie/dona de
l'any, etc, també podrien instaurar un

premi a la perseverança en la defensa del
patIimoni d'aquesta ciutat, i per tant al
Ball d'Homenatge de festes d'enguany se
li podria lliurar aquesta distinció a la Sra.
Rosa per la seua constant defensa d\ma
Pista Jardí en la que els seus mannessors
semblen que només fan actuacions per
desprestigiar Benicarló.

El mussol també voldria incidir en
l'altre tema proposat per la Sra Rosa, és a
dir, el fet que aquesta ciutat s'estiga
posant bonica, seguint el model de
Barcelona, així aprofitant la peatonalitza
ció, i gràcies, o bé a les gestions de
l'Ajmltament o bé al desig dels propi eta
lis, moltes façanes dels caners afectats
s'han pintat de tots els colors, i :fillS i tot
algt.ma ha estat aneglada Ima mica, pro
duint de sobte un canvi de fisononua
molt important.

Ara bé, al mussol li queda la mateixa
sensació quan un ésser humà castellà per
a dir que tot queda igual diu allò tant
famós d'una companya selvàtica "aunque
la mona se vista de seda, en mona se
queda", i aquesta és la conclusió que s'hi
pot extrame d'aquesta actuació de bl:otxa

gruixuda, ja que fora d'això l'equip de
govem popular poca cosa més farà.

El mussol voldria que algú del PP li
informara com estan qüestions que sí que
mjllorarien la vestimenta sedosa d'aquest
poble: reconversió de l'edifici de la presó
en museu, connexió entre caner de la
Presó i Sant Joan per baix de l'ajunta
ment vell, utilització d'aquest edifici com
a espai cultural, negociacions amb el pro
pietati de la Casa del Marqués per tal de
gaudir d'aquest patlimoni, trasllat de la
biblioteca municipal a la nova seu pro
mesa, etc; així com quins altres projectes
tenen en la cartera per a recuperar i/o
protegir altres edificis singulars del cen
tre urbà.

El mussol afegiria la seua poca V01Wl

tat, després del fracas del PRU, d'empen
tar als empresaris a utilitzar els baixos
dels carrers peatonalitzats per donar-li
lma major vitalitat econòmjca a la zona,
ajudant seriosament a instaHar noves
tendes que capten potencials compradors
del poble i de la zona, i d'això ara per ara
res de res.

J,
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Estudiants d'arqueologia de València, Madrid i Barcelona
realitzarall excavacions al poblat ibèric.

El 3 de juliol comencen les
excavacions al poblat ibèric

del Puig

Continua la
Biblioteca ala platja

L
'Associació d'Estudis Geològics (GEA) ha
rebut enguany una nova subvenció per una
quantitat de 200.000 pessetes.

GEA és entre d'altl:es, la plincipal encalTegada de
la orgaJÚtzació de la Trobada Solar que enguany es
va celebrar amb gran èxit durant-els dies 12 i 13 de
Jlmy.

L'associació GEA rep
una subvenció de
200.000 pessetes

E
n un curt període de temps es preveu la realit
zació de 5.000 tríptics explicatius, del Museu
Arqueolòf,>lc Municipal de Benicarló.

En els tríptics s'exposarà infOlmació sobre les
peces que es poden trobar al museu: peces del poblat
ibèric del Puig, la necròpolis d'aquest, i del poblat
Ibèric de la Tossa entre d'altres.

El tripic es realitzarà en dües palis, la meitat dels
5.000 exemplars en valencià i ["altra en castellà.

5.000 tríptics per
al museu arqueològic

A
la platja del Monongo es posarà en marxa
novament, el servei de biblioteca a la platja
(bibiloteca de la Mar està patentat per

Peníscola). Aquest servei que pretén fomentar la lec
tura i donar a conéixer la Biblioteca Municipal, ofe
rirà llibres de divulgació i edicions de butxaca així
com diaris i revistes pensades especialment per a les
necessitats del públic a l'estiu.

El servei es posarà en fi.mcionament a partir de l' 1
de juliol i finalitzarà a les acaballes del mes d'agost.

L'horari de servei serà d'lI a 13 hores pel mati i
de 17 a 20 hores a la tarda en una caseta de lloguer
especialment habilitada on s'oferirà gratuïtament el
servei de prèstec de llibres, diaris, etc.

Flós,"el Puig estava molt para
litzat fins que vaig arribal'" i
amb la incorporació d'aquests
estudiants "es realitzarà lIna
segona campanya d'excava
cions (la plimera va ser al
desembre) a la muntanya, espe
l'ant que amb tres o quatre
campanyes més el podrem des
cubrir tot".

Flos també va afegir, que al
Puig "s'aconseguirà crear un
gran projecte cultural pel" a
Benicarló" tenint en compte la
futma posada en marxa dels pro
jecte mediambiental i cultural
previstos per a la muntanya.

Apartir del 3 de juliol
començarà una nova
campanya d'excava

cions al poblat ibèric situat a la
muntanya del Puig",

Seran un total de 19 (12
xiques i 7 xics) estudiants de
quart i cmqué curs
d'Arqueologia procedents de les
següents universitats: la
Universitat Autònoma de Madrid,
la Universitat Complutense de
Madrid, la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona, la
Universitat ·de Barcelona i la
Universitat de València.

Segons ens va infonnar el
regidor de Cultw'a Francisco

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Vañó
Director

Plaza Mercado, 1 - Tel. y Fax: 471432 12580 Benicarló



S'inicia la campanya
contra la mosca 16 ÀIYAR ANYÓ

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

____o • _

.IÓ REDACCIÓ

eom cada any l'Ajuntament de
Benicarló amb la col'labora
ció de la Cooperativa

Agrícola Sant Isidre iniciarà la cam
panya contra la mosca de la fruita,
que tan perillosa resulta per als nos
tres fruiters i cítrics des del moment
que aquesta comença a madurar.

A la nostra zona no es preveu que
es realitzen h'actaments aeris, per tant
serà necessari tractar els fruiters, dis
persos durant tot r estiu perquè les
poblacions d'aquestes plagues no
alTiben a nivells molt alts.

Per aquesta raó es posarà en
marxa, a pmtir de fiJlals d'aquest
mes, la campanya amb què es realit
zarà, cada 15 a 20 dies, el tractament
dels fruiters dispersos per pmt d'e
quips profesionals especialitzats.

L'Ajuntament de Benicarló inicia
el tractament dels fruiters a pmtir del
26 de jUJ1Y, en què l'ordre de les par
tides a tractar serà: Bovalm', Vila

Perdiu, Ribes, Clotals, Sotà, Collet,
Sant Gregori, Palmar, SanadorJí,
CervelIona, Solaes, El Riu, Slmach,
Aigua d'oliva, Covatelles, Vallesa,
Canasca, Mas de Fabra, el Puig, la
Bisbala, AlcOl'es, Mas del Rei, Planes
i Foies,

Aquelles persones que no vulguen
se'ls pulveritzen els seus fruiters hau
ran de comunicar-ho amb anteHació
a les entitats promotores.

A pmtir de finals de juliol i princi
pis d'agost s'inicim'à el tractament de
les varietats més pnmerenques,
Marisol, ükitsu i Clausellina, per tal
de ser tractades s'haurà de passar per
la cooperativa per retirm' el producte
a pmtir de finals de juliol, principis
d'agost.

Els propietmis que no pertanyen a
la Cooperativa de Sant Isidre hauran
de sol·licitar el producte a
l'Ajlmtament a la Regidolia
d'Agricultura cImés aviat possible,

[ Solstici d'estiu
============================:

L,mTibada de l'estiu tradicionalment
ha estat acompanyada de festes i
celebracions, en les quals es reviuen

ritus i creences més o menys comUJles a tots
els països meditelTanis.

La Nit de Sant Jom1 per a nosaltres sim
bolitza la culminació de la vida, tradicional
ment s'ha associat a aquesta nit tot un seguit
de creences i supersticions que li donaren
tant de poder a una nit tant cmta, que la
convertiren en màgica,

La Nit de Sant Joan per a nosal
tres simbolitza la culminació de
la vida, tradicionalment s'ha
associat a aquesta nit tot un
seguit de creences i supersti
cions que li donaren tant de
poder a una nit tant curta, que
la convertiren en màgica

El període industrial, amb el conseqüent
abandó del mon rural i Ja seua cultura, ha fet
oblidm' moltes festes i tradicions que lliga
ven l'home mnb la natura,

Des de fa alguns anys, el nostre
Ajuntmnent ha recuperat la Nit de Sant Joan
i la seua revetlla, gràcies aJ t:rebaJl de les
entitats esportives, en UJla festa popular i
participativa on no pot [aJtar la ritual fogue
ra,(ni la bandera blava),

¿Tindrà alguna relació la festa que cele
brem ara amb la que podien fer els nostres
avantpassats preindustrials? ¿Quina neces
sitat tenim de recuperar -o no deixar perdre
antics rituals?

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

Plaza Mercada, 1 Tel. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
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El Proyastec Beyso es proclama subcampió d'Espanya

L'equip juvenil del Proyastec Beyso, subcampió d'Espanya.

f6 REDACCIÓ

Proyastec Beyso 2
Universidad Europea 5

El passat diwnenge, l'equip juvenil
del Proyastec Beyso és proclamà
subcampió d'Espanya després de

disputar al Pavelió MLmicipal (l'afora
ment no s'omplí) la gran final del
Campionat Nacional de Futbol-Sala. El
campió, l'equip madrüeny, Universidad
Europea, va imposar-se per 2-5

La mala sort i un arbitartge més que
discutible, van propiciar la denota dels
joves dirigits per "Miki".

La mala sort i un arbitratge
polèmic principals causes de
la derrota de l'equip benicar
lando

L'equip madrileny s'avançà a la pri
mera part amb dos gols i el Proyastec
reduí l'avantatge amb Ull gol de JuarU0 al
minut 19. Però l'alegria dels locals va ser
apaivegada amb un nou gol de
l'Universidad.

Durant la segona meitat, el Proyastec
reaccionà escurçant Ja diferència (2-3)
amb un gol de penal de Valera al minut
36 . Però la falta de fortuna de cara a por
teria (xuts als pals) i el controvertit arbi
tratge del coHegiat Comas amb diverses
decissions polèmiques, complicaren una
remuntada que fou anuUada amb dos
gols consecutius de l'equip visitant als
minuts 38 i 39.

Hores abans s'havia disputat el partit
pel tercer lloc, en què s'imposà el Club
DepOltivo San Francisco de Sales de
Córdoba a l'fndústrias García f.S amb el
resultat de 7-5.

D'altra banda, el jugador del Proyastec
Josema va rebre el gum-dó al millor juga
dor del campionat concedit per la premsa
local.

tI' Voldríem saber per què estml tancades les pOltes a les pistes annexes al poliesportiu? . La gent que anem allà hem de sal
tar-les com si forem delinqüents.

tI' Ja fa molts anys el clor de l'aigua es va carregar els peixets, ara els peperos es cmTeguen la basseta... i prompte el poble.
Desfan i no deixen fer.

tI' Quina merda de faroles-misto que ens han posat a la nova zona peatonal. Alucino mandonguilles!!! Qui és l'amo de la
fàbrica?

El vostre telèfon és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automàtic perquè hi deixeu les vostres opinions, queixes i

suggerències. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials).
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Entrevista a Inés Martin entrenadora de l'equip juniór femení

f6 RAQUEL RU7.AFA

L'equip júnior femení, va quedar en
tercer lloc en la classificació del
f:,rrup "A", enfrontant-se amb els

equips que quedaren en tercer i quart lloc
dels grups "B" i "e" per lluitar pel sèptim
lloc de tota la cOlmmitat i, evidentment,
ho van aconseguir. Tot lm èxit.

Per saber una mica més de com ha fun
cionat aquest equip dmant la temporada i
quin serà el futur del bàsquet femení vaig
fer una entrevista a l'entrenadora.

Com va començar a entrenar aquest
equip?

Doncs, pIimer tenia pensat entrenar
amb les cadets ja que jo estava lesionada
i no podia jugar, però l'equip júnior es va
quedar sense entrenadora i va venir lU1a
de les sèniors per convéncer-me que els
fera el favor d'entrenar-les.

Quina impressió li ha causat l'equip,
hi ha un abans i un després?

He de dir que en un principi jo no esta
va convençuda d'entrenar-les ja que la
primera impressió que tenia era que
aquest equip era la d'lm grup de gent que
anaven a passar el temps; no les havia vist
jugar molt, i no havien fet la pretempora
da.

A poc a poc vaig anar coneixent-les, i
van anar responent bé. Acudien als entre
naments, veia que s'ho passaven bé i que
s'anaven animant entre elles. Hi havia un
bon ambient.

La meua impressió va canviar molt,
primer pensava que no farien res i al fmal
han respòs molt bé, i no per la classifica
ció obtinguda sinó per com han jugat.

Què li ha semblat la temporada,
quins t~anvis s'han produït a l'equip?

L'equip no és el mateix. Hi ha hagut
molts cm1Vis de jugadores però no només
en qüestió de números i de persones, sinó
també en la fmma de jugm', ja que els
entrenaments els vam començar dues set
manes abans que la temporada s'iniciés,

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

llavors al principi al' equip li
faltava fonna i estar conjun
tades, però a poc a poc han
anat progressant, i s'ha notat
en la forma de jugm·. S'ha
respirat un bon ambient d'e
quip, i això m'agradmia des
tacar-ho perquè en aquestes
categories i en ]' àmbit del
bàsquet, el més important no
és guanyar i quedar primeres
sinó crear un bon mnbient i
passar-s'ho bé.

Vam començar la tempora
da perdent molts partits pre
cisament per la falta de fons
fisic i de coordinació entre les
jugadores, també per la meua inexperièn
cia d'estar a la banqueta i que no les
conexia. Després va canvim-Ia meua acti
tud respecte als partits, ja no anàvem
només a jugar-los, anàvem a guanyar-los
i elles vml agafar un altre ritme, estaven
més fOlies i van començar a jugar bé. Si
hagueren començat abmls la pretempora
da els haguérem guanyat tots.

Hi ha algú impl'escindible a l'equip?
Jo, era broma... no considero que hi

haja ningú imprescindible per a l'equip.
Bé. Imprescindibles ho són totes, vull dir
des de la primera fins l'última, des de les
que estan a la banqueta fins a les que
estan jugant. l s'ha demostrat perquè hi
ha haf:,rut vegades que aquestes jugadores
que nonnalmentjugucn més que d'altres,
a molts partits no estaven; aquests partits
s'han guanyat igualment. L'equip m'a
grada per això, perquè no depenem de
ningú per guanyar els partits. No, no
penso que hi ha cap persona imprescindi
ble.

Quin ha estat el tracte amb la direc
tiva?

De la directiva he de dir que és la
millor mnb que he treballat mai a la meua
vida. Abans, quan jugava a Vinaròs, vaig
entrenar un equip i de fet com a jugadora

mai he estat tan a gust amb una directiva.
Estic molt agraïda a tots, m'han recolzat
moltíssim en algunes decisions que vaig
haver de prendre respecte algunes juve
nils i alguns enfrontmnents que vaig tenir
amb l'equip sènior.

Quin serà el futur del júnior i el de
sènior femení?

El futllr del júnior femení està clarís
sim, sobretot perquè l'any que ve serà l'e
quip que abans era cadet. Si la pregunta
es refereix al júnior que jo he entrenat
aquest any, doncs, el futur no està tan
clm', per desgràcia. La meua intenció
seria que continum'en totes juntes però
aixó és impossible i a més a més seria
perjudicial per a algunes, ja. que no
podrien progressar en Ulla categoIia supe
rior a la que els correspon. Hi ha alglll1es
jugadores del juvenil que l'any que ve
encara tindran edat cadet i no puc portar
aquestes jugadores a jugar al sènior pel
fet que l'equip continue tot junt

La meua intenció i al de la Blanca
Prats és crear un cadet a'Benjcarló perquè
continuen sorgint jugadores.

Jugaràs la pròxima temporada?
És complicat, no és només un proble

ma fisic sinó tmnbé psicològic, de temor,
de falta de confiança i ja veurem...

DISSABTE 28 DIUMEGE 29
A LES 16 H MARXA Im MOUN'IAIN BHiliS

V CAMI'ANYA DE l'REVENCIÓ

DE DROGODEI'ENDÈNcmS

A LA PLAÇA DE SANT BARTOMEU

A LES 16 H XII TRAVESlA DE SANT PEIili

AL PORT DE BENICARLÓ

CLUB NATACrÓ BENICARLÓ

A LES 20:30 H FESTIVAL III DE CURS

GIMNASTICA RÍTMICA

CLUB GIMSPORT

AL PAVELLÓ MUNICIPAL

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



La gimnasta Blanca López aconsegueix el premi
atorgat al millor esportista de Benicarló 1997

Els èxits de
Blanca López

L
a jove benicarlanda
Blanca López i Beld.a
va començar a practi

car la gimnàstica ritrnica
quan tan sols tenia quatre
anys d'edat, sempre sota la
direcció tècnica de la seua
entrenadora i mare, Ma.nuela
Belda.

El 22 de febrer de 1996 va
entrar a fonnar pmi de l'e
quip nacional júnior.

Una gTeu lesió la va apar
tar de tota competició entre
el maig de 1996 i el febrer de
1997. Després de la seua
recuperació va contribuir
durant el passat mes de maig
a la victòria del seu club al
Campionat Provincial cele
brat a Benicarló.

Actualment, Blanca té 15
anys i ha finalitzat els estudis
de primer de B.U.P. A més
de fer gimnàstica rítmica
practica el ballet clàssic i el
ball espanyol.

seu dissenyador.
Ruth Ebri, reina de les fes

tes patronals 1996, va ser l'en
carregada de lliurar els pre
mIs.

Santiago Senat, millor pet'sona vinculada a l'esport

L'Organisme Autònom
d'ESpOlis va aprofitar la gala
per presentar públicament el
logotip que el representarà a
partir d'ara. El jove benicar
lando Miguel Gilabert és el

Santiago Senar va
rebre els aplaudi
ments més emotius

L'acte, celebrat al Parador
de Turisme i al qual van assis
tir unes 175 persones, també
va servir per homenatjar el
Club Dep0l1ivo Benicarló i el
Club de Pesca 'El Mero' pels
seus 75 i 50 anys d'existència,
respectivanlent. El periodista
local Palanques es va encane
gar de repassar la història de
l'equip de futbol, deixant pas
a laime Rolindez, que va fer
el mateix amb la del de pesca.

Blanca López, gimnasta del Club Mabel Benicarló, va rebre el passat dissabte dia 21 el premi que s'a
torga annualment al millor esportista de Benicarló. Santiago Senar, del Club Bàsquet Benicarló, es va
fer amb la distinció com a millor persona vinculada a l'esport.

~ ÀLEX GOZALBO

L'Org.anisme Autònom
d'Esports de Benicarló
va realitzar el passat

dissabte dia 21 la gala anual
per premiar les persones que
més han destacat durant la
passada temporada. Blanca
López, millor esportista, i
Santiago Senar, persona vin··
culada a l'esport, van ser els
grans tliomfadors de la nit.

TRES SON MULTITUD
••••• DE OVEN ES

• SER MAESTRAT

Cadena SER

• ELS PORTS ':CAOIO (Morella)

• R401'-' EBRE

Cadena DIAL

40 Principa.les

su NEGOCIO LO CONOCERAN 8 .....000 OVENTES

'------------------------------------------------~



AGENDA CULTURAL

Del 23 al 30 de juny

t/ Organitzat per l'Associació d'Antics Alumnes de
La Salle, 11 Marxa de senderisme familiar realit
zant la ruta d'Irta i de les Cales del Pebret. SOltida a
les 9 hores des de l'Hogar La Salle amb cotxes par
ticulars fins a Font Nova.

t/ Travessia de Sant Pere al port de Benicarló.
SOltida a les 9 hores.

1>" t/ Festival de Fi de Curs de Gimnàstica Rítmica.
AI pavelló poliesportiu, a les 20:30 hores.

Dijous 3 de juliol

V Organitzat per l'Associació Musical "Ciutat de
Benicarló" amb la col·laboració de l'Organisme
Autònom de Cultura de Benicarló, Audicions de fi
de curs 1996/1997. Al Conservatori Professional de
Música "Mestre Feliu".

Dissabte 28 de .juny

t/ En el marc de les Festes de la "Confraria de
Pescadors de Sant Telm", campanes al vol des de la
Parròquia de Sant Pere

fil En el marc de la V Campanya de Prevenció de
Drogodependències, Marxa en Mountain Bike.
Sortida a les 16h. des de la plaça Sant Bartomeu.

Diumenge 29 de juny

t/ Inauguració del "Cicle d'Exposicions: igualtat és
diferències" de Maví Escamilla. A les 20 hores a la
Galeria Le Nain.

t/A partir del juliol

V Inici de matriculació als cursos 97/98 del
Conservatori Professional de Música "Mestre feliu".
Inscripcions al mateix conservatori, dimmts i diven
dres de 18 a 20 hores.

Fins al 31 de juliol

11' Organitzat per l'Organisme Autònom de Cultura
V Premi de Poesia Flor Natural de Benicarló 1997

Fins al 31 d'octubre
Festa de la Confraria de Pescadors de Sant Telmo

t/ Campanes al vol
t/ A les 13 hores realització d'una paella monu
mental patrocinada per Cerveces "San Miguel".
11' A les 19:30 celebració de l'eucm'istia oficiada per
Sebastià Aicart Palomo. Posteriorment, processó
marítima, amb la "Colla de Dolçainers de Benicarló"

ESTELlER IMPORT

t/ Organitzat per l'Organisme Autònom de Cultura
XVII Certamen de Poesia Ciutat de Benicarló.

Exposicions

11' Exposició permanent a La galeria Le Nain.

AUTO ESTELLER

Benicarló
47 17 08

Vinaròs
40 07 68

Benicarló
47 17 08

Vinaròs
40 0768



Aquesta setmana els presentem:
" Turistes? "
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Equipados con

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaròs
ESTRENOS NACIONALESIII l''''D-O-L-B-Y-E-S-T-E-R-EO-D-IG-I-TA-L-I

BENICARLÓHORARIOS

de Viernes 27 a lunes 30 de Junio

Viernes : 22:30h
Sabado : :?O:OOh y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes : 20:00h y 22:30h

CON AIR

Nicolas Cage 2a. semana
BATMAN Y ROBIN

George Clooney A. schwazenegger

VINA-RÒS
J.•1• •~IN~.\\A -C:-O-L-.-S-E-U-M---Viemes : 22:30h

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

CON AIR

Nicolas Cage 2a. semana
CERRADO POR VACACIONES
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