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EDITORIAL

Tot va bé

B
enicarló és una ciutat maltractada. Ho veiem després
de cada decisió del nostre Ajuntament. Diràs que no
les veuen vindre i ja ens han passat de llarg. Com

l'Escola Oficial d'Idiomes que ha migrat de Castelló a
Vinaròs sense aturar-se ni a descansar. Per no fer pesada una
llist'! de tots coneguda, anem al fet: ara s'esvaneix en l'aire
l'escorxador comarcal perquè quan tocava no va demanar-lo
ningú d'ací. El cas té agravants perquè, segons ha recordat
l'oposició, la ubicació que es preveu, sobre l'actual escorxa
dor de Vinaròs, incompleix un bon grapat de prescripcions
sanitàries establertes pel Reglament d'Activitats Molestes,
Insalubres, Nocives i Perilloses. S'alçarà a molts pocs metres
de dos centres escolars i a menys encara de l'hospital comar
cal. Açò comença a semblar-se als informatius de Canal 9 :
la vie en rose, tot va bé si no mostrem res del que va mala
ment i Albano no faça el salt del tigre.

Pares i mares, on eren?
urant aquesta setmana, el dia 18, s'han verificat, que
diria un policia, les eleccions als Consells Escolars
dels centres educatius. Es tractava d'una ocasió molt

especial perquè entre les comeses d'aquests consells estarà
aprovar els Projectes Educatius de la Reforma, amb la multi
tud de decisions que la seua redacció comporta. Era el
moment d'implicar-s'hi per demostrar als denostadors de la
LOGSE que aquesta renovació pedagògica pot significar
realment un avanç qualitatiu en l'ensenyament. Però no.
Molts pares i mares no han volgut exercir el seu dret a parti
cipar en la definició d'aquests òrgans. Entre els professors és
crònica la queixa respecte el poc interés que molts pares mos
tren durant el curs per l'educació dels seus fills i filles, però
els docents saben que altres vegades sí que s'interessen: per
esbrinar si els professors parlen als jóvens en valencià o
directament els agredeixen en català.

Nou telèfon i contestador
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Molina (PP), Sanchez (PSOE) i Moya (UPV-Bloc Nacionalista) opinen de l'enquesta de La Veu

Respostes de tota mena per a l'enquesta de La Veu

Moya, Sanchez, Molina, valoracions segons el cristall amb que ho miren

;:li} REDACCIÓ

L
'enquesta publicada la
passada setmana per la
redacció de La Veu

encara continua sent notícia.
Durant aquesta setmana hem
replegat l'opinió d'un membre
de cada grup polític.

Jesús Molina del PP, José
A. Sanchez del PSOE i Emic
Moya de la UPV-Bloc
Nacionalista.

Als tres entrevistats se 'Is
van fer les mateixes preguntes.
Les preguntes van ser les
següents:

1- Quina és l'opinió del seu
pmiit sobre la tendència de vot
que mostra l'enquesta de La
Veu de Benicarló?

2- Quins són els motius,
segons la seua opinió, pels
quals el seu pmtit obté aquests
resultats?

3- Si a les properes elec
cions es produïren aquests
resultats, ¿el seu partit amb
qui esta..ria disposat a pactar?

Jesús Molina (PP) va con
testar-nos la prÍlT1era qüestió
dient que "des de! pp de
Benicadó en primer Uoc
volem ¡>i'Ol1unciar-nos dient
que no donem credibilitat a
aquesta enquesta, a més a
més creiem que ¡a tendència
de vot no és la correcta, i per
això des del pp no podem
creure amb aquesta suposa
da pèrdua de la confiança
dels votants benicarlandos,
per aquesta raó pensem
obtindre la majoria absolu-

ta". Al preguntar-li sobre la
baixada de vots del PP, Molina
va dir que "no pod.em creure
en els resultats obtinguts a
l'enquesta per dos motius
principalment, un és que a
l'any 91, un mes i mig abans
de les eleccions, es va publi
car una enquesta pareguda
on donaven com guanyador i
amb majoria al PSOE, sent
finalment el guanyador el
PP. El segon motiu és que els
veïns de Benicarló ens han
fet millorar els ,'esuitals a
les eleccions municipals, per
això pensem que continua
rem tenint la ma.ioda abso
luta". Molina va conc]ome
dient que "eis pactes són
entre persones i no tan sols
entre partits.Ara per ara
seria millor un pacte amb ia
UPV si al davant d'aquest
partit estiguera Ximo
Bueno, perquè se"ia més
facil pactar amb ell que amb
els dos ,·epresentants que hi
ha en aquests moments".

Per la seua banda Pepe
Sanchez (PSOE) ens va dir

que "desconeixent els mèto
des de l'enquesta, podem
veure que la tendència de vot
és així perquè la gent de
Benicarló s'ha adonat que
l'equip de govern actual no
funciona". També ens va
comentar "el PSOE obté
aquests bons resultats per
què la gent vol un recanvi
pel' les roïnes gestions del
PP, i demostrem amb els
resultats ser l'única alterna
tiva vàlida de poder. A més a
més la gent que no sap a qui
votar es declinarà pel
PSOE". Per últim va dir sobre
els pactes que "encara que el
PSOE obtindria le majoria a
les eleccions, hem d.e tindre
en compte que la UPV sedI
el partit frontissa per a
poder governar, pel' tant
serà més factible un pacte
amb la DPV que amb altres
forçes polítiques".

Emic Moya (UPV) ens va
dir que "els resultats d'una
enquesta sempre s'han de
considerar amb prudència,
però és indubtable que exis-

teix en la població un des
content general cap al partit
governant degut a tamta
promesa incumplida.
Tampoc podem entendre
l'increment que obtenen els
socialistes quan la seua
situació és prou feble com a
oposició". Moya creu que
l'aument de la UPV podria
estar justificat pel treball que
fan dintre de l'ajuntament, i
ens va dir que "dia a dia ens
sentim més recolzats per la
gent de Benicarló". Per a
conclome el regidor de la
UPV ens va parlar dels pactes,
afinnant que "si la DPV te la
clau en la propera legislatu
m, la decisió de pactar amb
el PP o amb el PSOE serà
difícil perquè cap dels dos,
ara pel' ara, ens estan
donant mostres que inviten
al optimisme. En tot cas això
estarà, segurament, condi
cionat pel perfil humà dels
equips que presenten les
diferents opcions".
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Moya (UPV): "l'escorxador comarcal,
cap a Vinaròs i en terrenys no idonis"

Com cada anyal novembre
la Coral Polifòn:ica
Benicm-Ianda i i l'Associació
Musical Ciutat de Ben:icarló
celebren mub diversos actes i
concerts la diada de Santa
Cecília. Després del concert del
dia 16 a cànec de la Secció
Juvenil de la Banda de Música,
les dues agrupacions oferiran
un reci tal conjunt el dissabte
dia 22 a les 19'30h a l'Auditori
Mestre Feliu. L'agrupació de
veus interpretarà peces de
Matilde Salvador, de V. Sanchis
i el Cantantibus del Mestre
Feliu; i la Banda de Música
estTenarà la mmxa mora
Bmlískula, de Pablo Anglés, el
seu director. Al final, les dues
fonnacions juntes interpretarml
la Cmlçó de Renaixença de
Manuel Palau.

Al dia següent, diumenge
23, les dues entitats trauran en
processó la imatge de la patro
na de la música i se celebrarà
una missa a la parròquia de
Sant Pere, on s'interpretm'à la
Santa Missa del Llaurador.

Congrés
d'Endocrinologia

Els dies 21 i 22 d'aquest mes
se celebra al Pm'ador de
Tll1isme el 9è Congrés de la
Societat Yalenciana
d'Endocrinologia, Nutrició i
Diabetes. Les jornades estan
coord:inades pel Dr. Severino
Boluda, de l'Hospital Comarcal
de Vinarós.

Santa Cecília
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Tot i en
valencià

Una panissola rasposa
i a contrapèl per al
94% de pares i mares
d'alumnes que han

ignorat per complet un detall: que ells
també compten en l'educació dels
seus fills. El noranta-quatre per cent
que deu coincidir amb els que sempre
atribueixen a les males companyies el
fracàs escolar dels adolescents.

IEl polígon Industrial de Benicarló, la millor ubicació? I

1- L'emplaçament de l'obra prqjectada
incompleix les distàncies establertes al
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses.

2- La ubicació està mancada de serveis i
limita el creixement.

3- És més cara la reforma de les
instal·lacions existents que la creació d'unes de
nova planta.

4- La proposta presenta' limitacions de
caràcter estructw'al i insalvables que d:ificulten
la implantació d'tma "Jlla Càmica".

Sabudes les quatre al, legacions Moya va
concloure numerant les ventajes d'[ma propos
ta alternativa que al ple conesponent va deses
timar-se, Moya va dir que "la proposta alter
nativa deia UPV d'ubicar-lo al futur polí
gon industrial contempla un mínim cost de
la instalació de la nova planta, una major
equidistància amb la l'esta de centres de dis
tribució, infraestructures viàries i de comu
nicacions, }Jossiblitat d'ampliació a parceles
coHindants i ubicació d'indústries afins.
També espai amb un lll'edisseny adequat a
l'ús industrial, llossiblitats per al correcte
tractament de residus i l'existència del
col,lector comunicat amb la Planta de
Pretractament".

Tendreta i suculenta
per al 6% de pares i
mares que aquesta set-

mana han votat els representants als
Consells Escolars dels centres educa
tius. Un sis per cent! El percentatge de
progenitors que s'interessa realment
pel que succeeix als centres on estudien
els seus fills.

jÓJ ISMAEL MATEU
------

E
l regidor de la UrY-Bloc Nacionalista
Enric Moya va comparèi~er davant els
m:i tjans de comumcaclO el passat

dimarts 18 de novembre en una roda de prem
sa, amb la intenció de fer saber a tots el ciuta
dans de Benicarló les al-legacions que la urv
que va fer aquest pmtit en relació amb l' escor
xador comarcal que té que fer-se a Vinm·òs.

El Bloc Nacionalista s'agafa a la reglamen
tació dient que per a poder ofertar un servei de
submill.istrmuent i sacrifici d'an:imals per al
consum de carn segons les necessitats de la
població s'han de complir uns objectius. Moya
va parim' dels mateixos dient que "un escorxa
dor no pot estm' pròxim a nuclis urhans ni a
edificis públics d'un ús incompatible o ina
dequat amb la funció d'un escorxador. Per
això vull recordar que l'Hospital Comarcal
de Vinaròs està a tant sols 400 metres d'on
volen ubicar l'escorxador. També l'entorn
on s'ubique ha de ser motor d'altres inicia
tives, és a dir, que existisca la possibilitat
d'implantar al voltant de l'escorxador
indústries afïns i amb garanties de creixe
ment horizontal cosa que farà possible el
naixement d'una "Illa Càrnica". A més a
més creiem que la ubicació de l'escorxador
té que fer-sc amb criteris geogràfics, es a dit;
a un lloc equidistant al màxim de la resta de
poblacions de la comarca. Per últim els
membres d'UPV pensem que el projecte ba
de gar'antir que les infraestructures urbanes
i serveis públics vinculats a l'escorxador'
comarcal siguen suficients per a les necessi
tats actuals i futures".

Aquests són les motivacions que van fer que
la UPV presentm'a una sèrie d'al' legacions que
van ser les cuatre següents:

s
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L'a carxofa és el cultiu més impor
tant i emblemàtic dintre~el sector
hortícola de Benicarló. Es el pri

nier: producte en impotància per superfí
cie Gultivada (900 Hes.) i un dels més
importants en volum comercialitzat (11
milions de kg.) per això es pot despendre
la importància econòmic8 que representa
per l'explotació familiar agrària de
Benicarló.

L'actual campanya (97-98) no ha
començat amb l'optimisme que s'espera
va i dificilment es van a complir les
expectatives de producció que des d'un
primer \lloment s'havien previst des del
sector.

En un principi i demanem general la
brotació i arrelament de les plantes van

ser òptime,s, però al llarg dels dies ha anat
deixant cada volta més baixes o errors,
inclús camps on aquestes representen
més del 50%, portant al agricultor a ele
gir l'alçament del cultiu.

Les raons poden ser diverses, una les
elevades temperatures, ja que la carxofa
té el seu millor comportament durant els
hiverns suaus o primaveres fresques.
Aquests elevades temperatures han pro
vocat altres trastoms a les plantes i ha
afavorit l'augment de la població d'insec
tes com l'élll1a.

Per una altra banda, és preocupant que
la producció haja sofert 1ma minva
important i que disminueix considerable
ment any rere any, i és per això que des
de la Unió de Llauradors-COAG de
Benicarló entenem que que en aquest
procés poden influir altres aspectes, entre
ells l'esgotament del terra per la sobreex-

plotació de la mateixa. Una altra possible
raó és la contaminació migambiental i en
la relació amb els creixents nivells d'ozó
i les danys hortícoles.

Des del passat any la Conselleria
d'Agricu1tma i Medi Ambient té signat
un conveni amb el CEAM (Centre
d'Estudis Ambientals del Mediterrani),
amb el qual s'ha ficat en funcionament un
camp experimental amb l'objecte d'in
vestigar els efectes de la contaminació als
cultius agrícoles, en aquest centre d'entre
d'altres s'investiga sobre el cultiu de la
carxofa. La Unió de Llauradors-COAG
de Benicarló ha demanat infonnació
sobre els resultats de les investigacions al
CEAM, per a1tra banda La Unió sol'lici
tarà a la Conselleria d'Agricultura la ubi
cació en Benicarló d'un centre amb eixes
característiques.

R

Vot de confiança
Jl'JJ Xl/vJO nUEiVO

Q
uan ens dt~diqucm a opinar de la
vida política local, siga a nivell
bàsic de comentari de calTer fins

a tra 's dels aritja. s de comunicació,
però sobretot des de dins de la mateixa
vida municipal, tots nonnalment oblidem
ser més constructius en els nostres parers
i per això caiem en la temptació de mag
nificar els defectes, les enades, etc dels
que no combreguen amb la nostra ideolo
gia i al mateix temps millilnitzem la seua
tasca ben feta, segurament amb lajustifi
cació de no donar-los més vots.

Per aquest motiu des d'aquesta secció
voldria seguir reconeixen pubhcament el
treball i l'esforç que el regidor de cultura,
sr Flos, esta intentant dur a terme des de
l'ajmltament de Benicarló per tal d'aug
mentar l'oferia cultural de la nostra ciutat,
malgrat les critiques que. rep fins i tot des
de dins de les mateixes files del PP, com
de l'oposició i d'alguns sectors culturals
de Benicarló, disconformes amb qües
tions problemàtiques puntuals.

Cal reconèixer que l'àrea de 'cultura
des de fa anys ve sent la més dinàmica i

emprenedora de tota la vida política
municipal perquè el gran nombre d'enti
tats existents a la nostra ciutat han acon
seguit que l'ajuntament s'hi prengués
seriosament temes com el patronat autò
nom de cu1tma, la coordinació i millora
de l'oferta cultural, la universitat popular
de Benicarló, etc.

El sr Flos ha de seguir
esforçar-se en solucionar les
pataques calentes que els
companys de partit li han
passat i que li poden desacre
ditar ràpidament l'excel.lent
tasca que du a terme

Fins ara ens hem acostumat massa a
veure només les coses negatives, que
com a tots els llocs les hi ha, i hem perdut
una mica l'horitzó dels veritables assoli
ments promoguts per la regidoria de cul
tura: consolidà el conservatori de música;
proposta de trasllat de la biblioteca muni
cipal per a gaudir de més espai; recupera
ció, per no dir nova creació, del museu
ariístic i arqueològic de la ciutat a l'anti-

ga presó; programació d'una acceptable
oferta de teatre, malgrat l'espai reduït a la
sala d'actes de l'auditori rTIlmicipal i de les
falles; animació cultural al caner; políti
ca de publicacions; força i dinamisme de
la UPB; nova sala de conferències a la
camara agraria, etc.

Potser a la regidOlia de cu1tma encara
li queda molt de camí a recórrer per
garantir que Benicarló continue sent la
capital cultmal del nord del País Valencià
(el que desconec si el meu dret de lliber
tat d'expressió per escrime PV portarà
com a conseqüència direCta .['arlllUació
immediata de les hipotètiques subven
cions que La Veu rep de les institucions,
si és així ja em perdonareu), però el sr
Flos ha de seguir esforçar-se en solucio
nar les pataques calentes que els com
panys de partit li han passat i que li poden
desacreditar ràpidament l'excel.1ent tasca
que du a tenne, així ha de reconduir des
del seny la guerra entre conservatori i
banda de música, l'expropiació del Puig
com zona de protecció arqueològica i
mediambiental, les subvencions a les
entitats cultmals, la solució definitiva a
les mancarlces de la Radio Municipal, la
redefinició dels objectius i usos del casal
Municipal. etc.
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Presentació del Programa de Coordinació
,

de l'Area del Menor
¡6 [::'MAEL ¡'vl'l'rEU RODRíGUEZ

El passat dimecres 19 de novembre
es va produir la presentació del
Programa de Coordinació de l'À

rea del Menor a la Residència Comarcal
Baix Maestrat de Vinaròs. Els assistents
a la taula de presentació van ser entre
altres personalitats la directora tenitOlial
de Benestar Social, Marisol Linares, el
president de la Mancomunitat de
Castelló Nord i alcalde de Sant Mateu,
Manuel Ferreres, la regidora de Benestar
Social de Vinaròs, Isabel Gombau, el
regidor de Benestar Social de Benicarló,
Francisco Pac i el cap de programes de la
direcció tenitorial i cap de secció de l'à
rea de menors, Ximo Martín.

Isabel Gombau va comentar que
aquest programa de coordinació és "la
unió de forces entre Benicarló i

Vinaròs, que juntament amb la
Generalitat Valenciana i altres pobla
cions que s'han afegit com Sant Mateu
i Traiguera, volen dur a terme aquest
llrojecte que suposa una nova expe
riència a nivell de tota la nostra comu
nitat en tasques de prevenció dels
menors".

En aquest nou programa col·laboren
molts dels estaments més importants de
Benicarló , Vinaròs i altres pobles, com
poden ser ajlU1taments, equips base de
serveis socials, cari tas, centres de salut i
les delegacions de la Creu Roja.

La regidora de Benestar Social a
Vinaròs, Isabel Gombau, va explicar el
funcionament d'aquest nou projecte
dient que "degut a la falta de coordina
ció per a poder regular els problemes
dels menors, s'ha creat aquest progra
ma conjunt per a iniciar una cOOl'dina-

ció continuada en el temps entre totes
les institucions encarregades de treba
llar l'àmbit del menor. Es faran una
sèrie de comissions de treball creades
per àrees de tipus educatius, institucio
nal, sanitària, d'entitats,... sent la nova
coordinadora la interlocutora comú
amb les esmentades àrees per a donar
una visió de globalitat al projecte en
si",

La directora territorial de Benestar
Social, Marisol Linares, va voler ficar la
primera pedra d'aquest projecte afinnant
que "aquesta data és molt impOl'tant
per a les localitats que formen pat't del
projecte, perquè servirà perquè els
nostres menors visquen millor i millo
l'en la seua qualitat de vida. Hem de
treballar la prevenció dels menors per
Iloder evitar els maltractament que
aquesta fase de la vida pateix".

;qj¡ J. R. 10JAÚREZ

Enquesta
Cal advertir LU1a mica que les enques

tes poden equivocar-se lma mica. És el
que sol passar sovint quan els resultats
reals varien lma mica sobre les predic
cions dels sondeigs. Tot açò ve a propòsit
del que deia l'enquesta de La Veu la set
mana passada. Una cosa sembla més que
clara per als polítics del PP: es fotran de
mon'os contra el terra. Aquesta és la gran

esperança que molts respectables ciuta
dans tenien, i a la qual La Veu ajuda a
augmentar i mantenir. La gran esperança
per a Benicarló podria ser una realitat
d'ací a dos anys. Sense ser somiatruites, i
contenint la iLlusió que ens faria a molts
comprovar el declivi electoral d'aquells
que menyspreen la democràcia, penso que
l'enquesta reflecteix la realitat que viuen
els ciutadants.

La reflexió es senzi lla i no calen erudi
cions sociològiques. Els benicarIandos
n'estan una mica farts de sentir-ne parlar

de tantes coses que mai es tan realitat.
L'absencia d'inversions importants (sem
pre en benefici de Vinaròs) han cremat
una bona part dels anteriors votants del
PP que ja no se'n volen saber res del Sr.
Jaime MlUldo i els seus galifardeus. Un
aire de canvi s'obre sobre la ciutat. A.ra
només cal que en aqueststos mesos
vinents vaja emportant-se mals averanys,
i ens porte una voluntat de progressar
realment. Quan un cotxe no ens du on
volem, el millor que podem fer és can
viar-lo.
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Nota d'aclariment de la Caixa Rural de Benicarló

Al voltant de la notícia publicada a
l'últim exemplar de "LaVeu",
dinh'e Ja secció Cultura, pàgina

7, la Caixa Rural de Benicarló vol fer
alguns aclariments per tal d'evitar con
fondre als lectors en particular i resta de
conciutadans en general:

1. Quan a l'esmentat artic1 e es refereix
a la Caixa Rural hi ha que entendre que
ho fà a la "Caja Rural Cl'edicoop ", amb
seu social a la capital de La Plana i amb
una xarxa d'ofici.nes obeltes al públic a
les poblacions més importants on no hi

ha Caixes Rurals locals.
2. La Caixa Rural de Benicarló no és

ni delegació ni sucursal de l'esmentada
entitat financera. Al contrari és una
Caixa Rural més de les 22 locals que hi
ha a la província de Castelló, que comp
te amb plena autonomia i amb lU1S òrgans
de govern, gestió i direcció propis i inde
pendents de la Caja Rural Credicoop.

3. La Cala Rural Credicoop és una
Cooperativa de Crèdit de segon grau,
formada per varies Caixes Rurals locals
(com la nostra) que la van crear per la

prestació conjunta de determinats serveis
i obtenir economies d'escala.

4. Tots aquells xiquets i xiquetes que
tinguen intenció de participar al concurs
escolar de redacció podran fer-nos aple
gar els seus h'eballs i nosaltres ens enca
negarem de fer-los atTibar a qLti cones
ponga.

Aprofitem l'ocasió per a saludar-vos
amb la cordialitat i simpatia de sempre:

J.Agustin Cer'dà Fel'rer
Director.

Presentació de la V Campa ya d'Informació i
Prevenció de la SIDA 1997

~ IS1HAEL ~UATEURODRÍGUEZ

El passat dimarts 18 de novembre es va realitzat· al saló de
plens de l'ajuntament de Benicarló l'acte de presentació
de la V Campanya d'Informació i Prevenció de la SfDA

1997. Aquest acte va. estar presidit pel regidor de Benestar
Social de Benicarló, Francisco Pac, acompanyat pel tècnic de
Joventud, Baltasar Zonilla, i per dos membres del Centre Social
La Farola de Benicarló, Maite Gilabelt i Yvonne Martínez.

Els integrants d'aquesta taula de presentació van llegir un
manifest on parlaren del lema de la Campanya MlU1dial de 1997
contra la SfDA, que és "Els xiquets en un món amb SIDA", i es
centra en totes les persones menors de 18 anys. També s'es
mentava al manifest que el VI.H. infccta 1000 xiquets cada dia
al món, creient-se pel Programa ConjlUlt de les Nacions Unides
conh'a la SIDA (ONUDSIDA) que a finals d'any hi haurà un
milió de xiquets inJ-cetat pel virus i sofrint les conseqüències
fisiques i psicològiques de la infecció.

Baltasar Zonilla va recordar a tots els presents que "el 90%
dels xiquets V.I.H. positius del món s'han infectat per trans
missió maternoi.l1fantil, és a dir, durant l'embaràs, part o
lactància, a partir d'una mare infectada, La majoria de les
doncs infectades han adquiI'it la infecció a través de l'ela
cions sexuals no (lrotegides. Però això no vol dir que la res
ponsabilitat siga exclusiva de les dones, la responsabilitat de
prevenció és compartida per tots".

Aquesta campanya tindrà una pmt dirigida a alumnes de Ir
de BUP i Ir de FP Les activitas es desenvolupat'an des del 17
de novembre fins a l'I de desembre i consistiran en:

ia sessió, passe de-pel'lícules: "Tiempo de espera~~i "All
fiJo de la duda". I

2a sessió, infonnació: "Mapa conceptual sobre la SIDA".
3a sessió, infonnació: anàlisi d'articles de premsa, cartes

d'afectats, situacions reals.
Tot això a cànec del Depattament d'Orientació i dutes a I

terme pels respectius professors de religió i ètica.
També els mateixos. aIUl.n~es f~ran expOSICIons. ~e cmtells all

CenlTe de Salud de Bemcarlo, alX1 com la proJeCClO, per paIt de
les televisions locals de molt videos inf01matius.

Però aquesta cmnpallya no és tan sols per als alumnes esmen
tats, ja que altres alunUles com els de 2n d'ESO A, B, C, i D, i
els de 2n de BUP i FP tindran, durant els dies de duració de la
campanya, llns Seminaris d'Informació organitzats pel Centre
de Salut Pública i els Serveis Socials de l'ajuntament de I
Benicarló. Al mateix temps que podran gaudir d'tma petita
mostra de teatre a cànec dels alumnes de teatre de l'Institut de
Secundària "Ramón Cid", dirigits per Paloma Zurano (profes
sora).

A més a més es faran una sèrie d'activitats de tot tipus com
taules infonnatives, solta de coloms, activitats de plàstica i
inclús actes de solidaritat amb els malalts de la SIDA, on s'ela
borm"an i portaran llaços rojos. Aquests activitats es fàratl en
distints llocs com ara el Passeig Ferreres Bretó, Centre de Salut
i les escoles del poble.

Des de la redacció de La Veu de Benicarló volem solidatit
zar-mos amb aquesta campanya ofelint el nostre midà per a
poder difondre tota la infOlmació possible pertanyent a aquesta
iniciativa del Consell Municipal de Benestar Social.

Faces dissabte ° no,

Big LA V~ k g~



Classista!

E
I mussol va asswnir per fi el seu
compromís ferroviari, sobretot per
no seguir meditant en les contra

dictòries que duen a tenne els éssers
hwnans de l'equip de govern de pp quan
malbaraten tants milions en qüestions efí
meres, tenint tants forat negres com tenen
en els seus calaixos ,a no ser que aques
tes accions són instruments electoralistes
per tal de canviar la intenció de vot nega
tiu que l'enquesta que publicava la Veu els
augmava per a les properes ITIlmicipals

El mussol s'hi va acostar a la parada
cadufèra del servei públic dels fenocarrils
estatals, en via de privatització per manca
de rendibilitat (sic), per esbrinar que pas
sava amb aquests trens, i també amb els
altres, que els éssers hwnans anomenen
Euromed.

El mussol al baixador va poder escoltar
a algun que altre ésser humà que feia no
només comentaris despectius vers aquests

combois imitació barroera dels TGV o
AVE, sinó també d'un servei que per defi
nició hamia de ser públic, popular, ecolò
gic i amb coherència horària; així molts
éssers humans, afectats per les ultimes
decisions de la cúpula manadora de la
Renfe,. critiquen durament no tant sols
que els Emomeds no paren a Benicarló, ja
que d'això passen, sinó que s'haguen tret
altres ofertes de combois més a l'abast de
les classes humanes més populars: treba
lladors, estudiants, mestresses, etc.

El mussol creu que estan enganyant a
la majoria d'éssers hwnans quan no diuen
que per exemple a lm ésser de per ací li
costarà més temps i diners anar en
Euromed, ja que estarà obligat si vol anar
a Bm'celona a h'aslladar-se primer amb el
seu cotxe particular, perquè no hi ha bon
servei de trens de rodalia, fins a Castelló i
des d'allí agafar el comboi de marres que
mnb tota la comoditat el portm-à fins a

Barcelona, i després com no cal tomar a
fer-bo al imevés, en total contradicció a
l'esperit d'un servei altematiu als vehicles
contaminats.

Al mussol li sembla que aquests trens i
la infrastructma que s'ha fet al seu voltant,
són un servei de privilegi per als éssers
humans d'Lma classe dominant que nor
malment no l'empraran perquè poden
h-asl1adar-se d'un lloc a l'altre mnb cotxe i
xofer oficial o privat i amb les dietes
incloses.

El mussol considera com totalment
inacceptable que només l'alcalde de
Toneblanca (UPV) i els regidors humans
d'aquest partit a Benicarló critiquen publi
cament aquest menyspreu per un servei
bàsic com aquest per al Maestrat a tots els
nivells, i la resta d'éssers humans polítics
callen i ballen al so que els marquen els
seus supenors.

.¿
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Fitxa de subscripció

NOM COGNOMS-----_.-------_._-_.__._=----- ---- ------------------ ._-----------._-------
DOMICILI .__. . . _

POBLACIÓ CP TEL-=----------------- -- ------------"-'==--------------------------

Se subscriu a ~ 1;4<- k g~. per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) prorrogable si no
hi ba ordre en contra. Als envim11ents fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

FOI'ma de pagament: O Domiciliació bancària

Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 4.680 pts (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant francesc, 95 Casal Mlmicipal • 12580 Benicarló)

S"",--""ig",n""at""u"",ra;.",,·:..:-:..:-:..:-..=-..=-..=-.=.-.c-_=---=-=.:=-=.::.:: n -- -- - - --. - - - -- - - - ------ - --. - -- r - - - -d - - _- -- - n - -- -- de-19.9- - - -- - - -- --- .. --.- - - - - - - _

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA

_AD-"-'-CR=-EoÇ-'-'A-'-- .....:P'-'O::..:B=-=L:.:..:Ac=.C:..:lÓ=--- --=-C1'c.'------------------

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultllralla Feram de Benicarló per l'im

port de subscripció a~ 1;4<- k g~_

Signatura:

i\n
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Espectacular presentació de l'Agrupació
Empresarial de Tllrisme de Benicarló

.16 ISMAEL MATEU RODRÍGUEZ

EI passat dimecres 19 de
novembre es va posar
en funcionament la

nova Agrupació de Turisme
Empresarial de Benicarló al
menjador del Parador
Nacional de Turisme "Costa
de Azahar". Més de dues-cen
tes persones vinculades al
turisme es van donar lloc a les
instaHacions de l'esmentat
parador.

El motiu d'aquesta mostm
gastronòmica va ser la presen
tació d'ua nova agrupació
composta per quasi tols els
restaurants del poble ¡ altres
empreses turístiques. La nova
formació té com a objectius
principals aconseguir el major
nombre d'adeptes en concepte
d'empreses benicarlandes
amb la finalitat de treballar
cap a un millor i més turístic
Benjcarló.

L'Agrupació va quedar
composta per ,~vranuel Rico,
del restaurant El Cortijo, com
a president, Antonio Aquiles,
del restaurant El Palleter, com
a vicepresident, Antonio
Garcia, del restaurant Rosi,
com a Secretari, com a treso-

¡LOCAL CLIMATIZADO!

turisme".
L'últim en compaTèixer va

ser l'alcalde de Benicarló,
Jaime Mundo, el qual mostra
va cara de satisfacció i va afi.r
mar que "la nova Agrupació
Empresarial de Turisme pot
contar des d'aquests
moments amb el suport de
tota l'administració i altres
estaments del govern de
Benicarló".

L'acte va cOllÜnuar fl11s a
altes hores de la nit i els
empresaris van oferir a tots els
assistents un banquet molt
espectacular on tot el allí pre
sent va poder servir-se de tot
allò que va voler dels nombro
sos plats de gran qualitat allí
exposats.

Avda. Corts valencianes, 15
Tel. 471167 BENICARLÓ

nostre poble i comarques
com les instaHacions aero
portuàl'ies i tot allò referit al
món del turisme".

Però no va ser Pérez l'únic
a parlar, ja que més endavant
va parlar el president de
l'Agrupació Manuel Rico,
propietari del restaurant El
Cortijo, el qual era molt feliç
per dur aquest càITec, Rico va
comentar a tots els presents
que "perquè jo siga el presi
dent no faré jo les coses,
dirigir l'Agrupació serà una
tasca prou complicada que
tindrem de pOI'tar entre tots
junts. No tindrem un camí
de roses, però donarem a
Benicarló tots els mitjans
perquè puga difòndre el seu

".

- Desayunos
- Almuerzos
- 80cateria & Sandwicheria
- Platos combinados
- Menus por encargo

•t

,
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A més a més intentarem
portar coses positives per al

reres Mari Cannen Martínez
del restaurant Sant Gregori i
Dolores Bellmunt del restau
rant Bantú, sent els vocals
Àngel Rodríguez i José Pérez.

El mateix José Pérez, del
Parador Nacional de Turisme
"Costa de Azahar" va fer les
presentacions dels compo
nents directius de
l'Agrupació, Pérez també va
dir que "l'objectiu principal
de la nova Agrupació
Empresal'ial de Turisme és
treballal' per a obtindre un
benicarló sense fronteres, un
millor Benicarló que amb
l'empenta de totes les
empreses, crec que ho
podrem aconseguir.

"Intentarem portar
coses positives per al
nostre poble com les
instal'lacions aero
portuàries i tot allò
referit al món del
turisme"

fíT



Diputació de Castelló
CONVOCATORIA D'AJUDES INDIRECTES A ENTITATS PRI

VAOES PER A PUBUCACIONS CU1.TURALS I eSPORTIVES 1.997

La Diputaclo de Castello. en sesslo glena,.e de 28 da gener
de 1.997 ha aprOVIn la corwocatona a'aiuae. Inairectes al entItats
privaaes a. la orOVInC'l& as Casl8Ho oer • g,uolicaclons cUltural1l\ I
esportives a'acora amo les seguents Dues:

'.' Podran oen.tlclar-s. d'aaueste. afudes, funaaclans ins
crites en el corresoonent Regl1litre De Funaaclons••ntuats CUltu
ral. inSCrltllS en el Registre Provlneus' a'enutats De car.eter
cultura. ae la OioutaCIO de Castelló i les eMmas esportives regal
ment constlluoeelll aue ealYen OUDlleaClons 019 caracter esportiu
aurant el oresenl anv.

2.· Per 11 acceOlf a aeuasta convocatoria (l'entitats I sOI.licita
ran una unlc. sluoa, QualSeVUlla aue euga la seua cerlOOlcnat. I
Indicaren el oressuooSl De Ull OUO'lcaCIO o'acora al moael narma·
litzat aue es DroocrClonara li I.:Area ae Cultura ae la OicutaCIO ae
CastellO aue aeura cemCllmet'itar-se en tOtS elIS seus acanats.
indicant el cressur¡osr, I aconaCle oe l'entitat I el Coa. o'1denrm·
caclo Fiscal.

A la sOI.licitua s'aluruara un e)(emOlar ce l'última ouoiicac.o
eàitaaa.

Le. sOI.licituCl3 es oresenumen en el Aegistnt (ienentl de ta
DipuraclI:. ae Ca.tello. o 08 s enVlanl oer aualseVOI aeis oroceo.
ment estao,erts en I an. 38.4 de la Llei de RègIm .Juno¡c ce ls
~dmlnlstraC:lons;::OuDl!aue:s I CUH ProC81menr Aomln,stratlu
Comu.

El termIni de orI!J!lentI'lCIl) g~ sOI.licituds tinntiuara el 3D de
mart del oreS8nt anv ce, li laa ouollcac.ons De csracrer DertO
dic, Der a 18S oe caracter eventual un mes aoans al! la CBtal are
vista ae puo.icaclo I en tot cac al 14 de l'tovemOr. oe l'anv en
curs; I.s Qua. haguen ealtat amo anterloruat a la oresent con
vocatona I a r•• oue no oono lloc al comoliment ael termini
eStaDlert en e. par.gr.u anteflor el termlfli finallt%lIlfS 81 30 man
de 1.997

Lea.ntltete Que aurant .'exerclci antennf no haQueren oartl
cipet en aauesta eonVOC2UOfl8 oeurt.an ter constar tamo8 el
número oe aeoollln '09'11. D8nooicitat I ambit de la Duc¡¡lc~çlaalxi
com QUalsevOl lIutr. ClfcunSUmCll!I a interes.

Si la sol.licltuD no reunlltl1c totes IOll dade~ exigides o
falta documentaclo aCrllJaltaUV&, s instlllra a la 08'50"a oet/
cian.,.a peraue, en ei termini de oau dua., subsane aauestos
defectes. amo ¡ndicacIO. eil cas contrari. la sOI.lIcituo sera
arxivada.

3.- La auanlia maxima da les ajudes a conceair no sera
$upenor en cao cas al 500/" de' cost i sera determlnaoa. prevI
informe cu. la Comlllmio ae cUltura. oer l'òrgan COmDi1Itent.

4., Le. lIiuoes lInoran caracter vo!untari i és conceau'an
en funcio del contingut. ambit. QUlJutlllt d tirfiOll de le8 puoliea
cians.

Així mateix es ¡¡naril en comDte l'apOrtació dei correspo
nent Ajuntamem.

5.- El lliurament de les ajuaelS es realitzara conforme a
alio estaolert en les oases o'execuclo del pes,.upost o'aauesta
institUCiÓ provIncial, la preraen.aclo de tres exemol rs Dels
numeros subvenCionats, I documentació acreoifatlVa a'estar
al corrent de IGts seues ooligaclons tributàries i ce Seguretat
Saciat.

Aixi mateix n taran cansmr les dades bancaries. a efectes
det'ingres ael'a,uda.

6.- Queaen excer.nuatl o'aauestes ajudes e.s programes ae
festes i de aetes noortlus

7.· L'entItat receptor. oe les ~uuaeses comoromet 8 oedicar
una oaglna ae .e DuolicaclD oe' Intarmar soor. les convocatorles
que a tal efllCte li siguen tnoicaaes CI remeses oer la Dioucaclo

8.- El no comg.iment oe les oOligaClons assumloes. SUDa
s..,. la renunCIa totai a oarClal a 'a suovencio conceo!oa.

9.- L'edició de la ouohcac:Jo, el seu conttngut es a'exclisiva
resoonsaoilitat o l'entitat soUicilant oe l'ajuaa.

lO.-Estant prevIsta la ¡nclusia del gressupowt o'aauesta
convocatori•. QU.. ascenaelx a la ouentttat de 4.000.000'- otes..
en el preSSUDOst d'aau••ta uiputaClo Drovlncial Queca suoeol
rada la seua e'ic8cia a l'aorovació o'aauestas.

Castella. 28 dI! aener oe 1.997.--EL PRESIOENT, ?E~ OELE·
GACJO EL VICEPRESIDENT, Víctor Campos uuinot.-èi.. SECRE
TARI GENERAL Manuel Mann Herrera. .185
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Carta de la Germania de Joves a José Palanques

com i quan l'hem jutjat, perquè nosaltres
no ho recordem, sols hem denunciat la
injusticia que amb el teu aIticle i foto li
has fet. Com l'Egin, que apunta i uns
altres disparen. Això li han fet vostè i el
seu amic N. Beltran a Alambor i aquesta
associació prompte ho pagarà.

Per acaber ha de saber que aquesta set
mana ens hem autoanalitzat, i no creiem
que estiguem "ofuscats" ni hem tirat el
calTO al liu i tenim molt clares les idees.
Continuarem avant.

Afirmes que et sap mal "haver perdut
el temps amb nosaltres fent-nos dos o tTes
articles o traient-nos per la ràdio" i
sentències dient "que no merecemos ni si
quiera el saludo". Bé, tú sabràs si vols
continuar 1Taient-nos per la ràdio o les
revistes, no ens importa, però recorda:
mai més mescles infonnació amb opinió
i desprestigi, perquè eixes no són les fW1··
cions d'un periodista i t'ho diem sense
rancúnia i com a consell.

La Gem1arlÍa.

L'

la cara, tu ho has vist i fins i tpt ens has
retratat i donar la cara en esta poble costa
molt.

Ens preguntes què significa la paraula
feixisme. Per a nosaltres la paraula fei
xisme significa mentida, lf:,'lloràncIa,
autoritarisme, injustícia i extremisme i el
diari on escrius per molt que ho negués és
molt bon exemple d'aquest qualificatius.
És un fet comparable en les hemerote
ques que Las Provincias ha sigut un fenò
men provocador i d'agitació en la transi
ció amb conseqüències de vegades 'tràgi
ques", obstinats en no voler donar per
acabada la transició veient per a tot alTeu
pancatalanistse.

Trobem lògic que vostè haja sigut
jove, però no vullga fer-nos creure que
amb el franquisme hi havia més llibertat
d'expressió i aquestes "nimietats" de la
de la democràcia. S'entreveu que vosté
pateix una certa nostàlgia franquista.

Ens acuses de defensar l'alcalde quan
fa dos mesos el jutjàvem?, digues-nos

aprenent]
'"---- .-1

N o és això. Lamentem dir-li que
no ha entés el sentit de la nostra
crítica que en tot moment reflec

tia la nostra opinió sobre l'article apare
gut a "Las Provincias" on tothom i totdon
que ho va llegir van comprovar com
posaves en el punt de mira i calTegaves
contra l'A.C. Alambor i l' a1cal de, acu
sant-lo d'haver tTaït els electors i penne
tre i subvencionar a una associació, en
aquest cas Alambor.

Hauries de saber que la Gennania de
Joves, com totes les associacions, està
registrada en la secció primera del
Registre d'Interior i al mmlÍcipal, on si
ho vols pots comprobar i investigar qui
som i què volem. Nosaltres no ataquem
ni insultem a ningú utilitzant un mticle de
premsa, que és tan fàcil d' escliure corn
d'amagar després la mà; nosaltres donem

No es això, sr. Palanques

Sr. Palanques:

Selecció i adaptació de textos

iÓ JOAN GREGORI ALBIOl,

A
ra, per veure i per entendre açò
més palpablement, dic a cadascú
de vosaltres, parlant d'aquest vici

de gola i de la seua contrària virtut, que
és abstinència: en la teua imaginació fes
un cercle rodó amb compàs, i per conse
güent amb punt al mig Vols saber quin és
el ple d'aquesta virtut d'abstinència? Et
dic que menjant i bevent poc, per la sola
sustentació del cos. l vols saber on està
aquest ple de virtut? Et dic que entorn o
prop del punt d'enmig del cercle.

Però, podràs en tota ocasió, en tot cas
i !loc, mantenir-te en aquest punt igual-

ment? Dic que no perquè s'esdevé que
tens ma]orjàm i més set unes vegades que
altres, o trobes alguna vianda en avantat
ge o ets en convit o en àpat de noces i,

llavors, aquesta virtut et permet des del
punt del mig anar fins al límit del cercle
sense vici, menjant i hevent suficientment
i bé, segons el teu apetit i segons comú
menjar i beure cortès i temperat. Si actua
ves d'altra manera, podries enutjar els
amfitrions o els convidats, car daries a
entendre que t'agradaven poc o que
meyspreaves el convit o les noces. Però
observa sempre aquests advertiments per
què sense ells encara el poc menjar tor
naria en vici per les males circumstàn
cies.

Primel~ que. si ets convidat, no sigues
curiós o neguitós de la qualitat o quanti
tat de les viandes, aixi com fan els .fólls
que, tan bon punt arriben a la casa, no
se 'n preocupen d'altre, la qual cosa és
gran vilania. ( ..) Quint, que estigues i
menges assentadament i amb bon gest, i

no com fan altres, que no poder estar
segurs a la taula ni callar, i es fan lleig
servei a ells mateixos; especialment que
quan prenen la vianda, acosten més la
boca a la mà del bocí o de la copa que la
mà a la boca. i això és gran bestialitat.

Francesc Eiximenis, .Doctrina com
pendiosa, finals del segle XIV

Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda
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Desena jornada: Acero "B"-O - C.D.Benicarló - 1

Gran victòria del C.D. Benicarló
al camp de l'Acero "B" de Sagunt

Avda. Corts Valencianes, 13
Tel/Fa"'<:: 47 11 67 Benicarló

ALUMINIOS, CRISTALES, PERSIANAS

il'.o ISMAEL MAT/XV RODRJGUEZ 'KOSFCKJ~J

ACERO "B": Urruti; Ricky, Cuenca
(Nando min.73), Moreno, Ramón; Calvo,
Medina, Morón, Richi; Mauro i Ponce (José
min.6l).

C.D.BENICARLO: Jordi; Adell, Eloi,
Cehna (Troncho min.80), Ilde; Tena, Can'illo
Àlex, Flos; Quico (Miquel min.87) i Àngel
(Mateu min.87).

Àrbitre: Sr. Expósito Santacfu1dida (Col.
Valencià), auxiliat per Llopis i José Antonio.

Mostrà targetes grogues als locals Richi i
Mauro, i als benicarlandos À1ex i Tena.

Gols: O - 1 (min.86) Àlex fa el gol de la
victòria amb una bonica vaselina.

LA CRÒNICA:

El passat dimnenge 16 de novembre el
COB va aconseguir la segona victòria
fora del mUnIcipal de La Carxofa. La

primera volta fou a Sant Jordi, a la primera
jomada del campionat de lliga, i en aquesta
ocasió va ser a un dels camps on has de pun
tuar si vols estar al capdavant de la classifica
ció, el sempre difícil camp del Fomàs a
Sagunt i davant el C.D.Acero "B", filial de
l'equip de l'Acero de tercera divisió.

El partit fou de clar domini cadufer, l'equip
de Biri Biri va dominar els noranta minuts de
joc, encara que els locals intentaren perforar la
porta defensa pel porter benicarlando Jordi,
més conegut per "LOBO".

La primera part va començar amb un COB
molt seriós i ben plantat en defensa, que va
crear moltes ocasions gràcies a la direcció del
joc per part d'ml home de la casa, Tena, un
chic que va demostrar que per a jugar al cen
tre del camp no fa falta vindre d'altres llocs
situats més al sud del nostre poble. Aquesta

bona tasca de Tena va ser molt ben acompan
yada pel joc del mig ofensiu Àlex, un home
que va pOltar el perill en moltes ocasions, ja
bé en passades sobre Quico i Àngel, o bé en
xuts a porta que va resoldre molt bé el porter
local UlTUti. També va destacar pel conjunt de
Benicarló un jove defensa, Celma, qüi encara
que no vajugar al seu lloc, és central i l'entre
nador incomprensiblement el va fer jugar de
lateral dret, va pujar en moltes ocasions a l'a
tac i va participar al centre del camp en joc de
creació del conjunt del Baix Maestrat.

Amb la bona sensació de joc per part dels
nostres va començar la segona part, i ràpida
ment Ricardo Martínez va menejar la banque
ta, i va fer escalfar aJsjoves Troncho i Miquel.
Però tan sols fou un miratge, ja que els xics no
van sOItir al camp, igual que el també jove
Mateu, fins ab darrers minuts del partit, cosa
poc comprensible quan l'equip s'apreciava
cansat i inoperant en atac.

Tot i això el joc cadufel' va se;' bo i les oca
sions van arribar, però la punteria en la tarda
del passat diumenge no estava .molt afinada.
Els locals que no van fer res entat el partit van
fer al minut 85 una jugada molt bonica que si
no fos pel porter Jordi estaríem parlant d'una
derrota. I quan pareixia que l'empat seria prou
bo va arribar el gol d'Àlex de eprfecta vaseli
na que va significar el definitiu 0-1 per al con
junt del COB.

DECLARACIONS
Entrenador: "Hem fet un

gran partit fora de casa. A més a
més l'equip ha tocat molt el
baló en un camp poc practica
ble".

Mateu (davanter): "Estic
content per haver jugat, però en
cinc minuts no es poden fer
moltes coses.Crec que els joves
hem de jugar més minuts.".

El cadufer
de l'any

Després de cada partit
alguna perSOna relaciona
da amb ei CD Benicarló
(entrenadors, directi:ús, so
cjs~simpatitzants,etc) que
haja vist el partit donarà
tres valoracions (3, 2 i I}
als millors jugadors del
partit.

Al final de l'any La Veu
de Benicarlo li otorgarà la
distinció'al millOT càdufeT
de la teillporada
Aquesta setmana realitza
les valoracions':
Troncho . -defensa del
C.D.B.~

.Jornada '10
Jordi 3 punts
Àlex 2puntg'
Tena 1 punt
Puntuació Gelleral del
Cadufer de l'any-
Àngel. 7 punts
lld6 7 punts
Àlex 7 p u ut s
Jordi . 6 punts
Quico 5 punts
Canillo 5 p1.mts
Marcos . 3pun:ts .
Carlos 3 punts
Tena. 2 :punts
Flos 2 punts
De la B.aba· .2 punts
MàxjDls'g~lejadors:
Àngel (6 gols)"Àlex. (5
gols), Quicü (4 gols),
Canillo (4 gols),
Alberto(2 gols).

..

•



J6J PACO DEL01Sl1LW I RODOLFO SERRANO
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Hi ha vida a la terra

Em confesso cada dia més ignorant.
Els conceptes inabastables per al
meu discemiment augmenten en

la mateixa mesma que els anys a les
meues entrades capilm·s. Als clàssics
dubtes metafísics de tota la vida (hi ha
vida a la terra ~, per què la mar és blava
si l'aigua és incolora? o els entra aigua
als peixos als ulls ~) cal afegir-hi aquells
que em depm'a l'esdevenidor mtinari.

Sense anar més lluny, diumenge pas
sat vaig sintonitzar la meua emissora de
ràdio favorita amb la intenció de conéi
xer e! resultat obtingut pel CDB al Camp
de \' Acero-B. Les meues incerteses,
quan el diaJ va aplegar al seu lloc, es van
multiplicar amb una proporció m'itmèti
cament desproporcionada. Estic escoltant
una emissora de Benicm'ló ') Vaig pensm'
de seguida que SER tv\aestrasgo se n'ha
via anat a viure al pobie del costat per
antonomàsia (que no és ni Càlig, ni
Penjscola ni Santa Magdalena de

Polpis). El tracte rebut pel Vinaròs CF va
ser digne d'un equip de Primera divisió
(què més voldríen ells !) i el compOlta
ment m11b els bemcarlm1dos va ser propi
del Campionat Valencià de la Fiesta de
los Niños de la Calle de San Vicente de
Valèncül. Quina vergonya!

El nom de Benicarló apareix
sempre camuí1at a tot alTeu,
no tan sols a la ràdio

Amb aquestes premisses em valg
seguir interrogant: una entrevista amb el
president del CDB és lllia crònica d'Lm
parti.t de futbol? no hi ha cap emissora de
la cadena esmentada als voltants de
Saglmt per fer una cOlmexió i que algú
ens explique què va passar? Encara més,
té entrenador el Benicarló?

Finalitzada l'entrevista Coer dir alguna

cosa) a Isidro Coello la dubitació va mTi
bar a la seus summitat: juga el Vinaròs a
lma categoria superior al CDB ? Sant
Jordi i Xert no pertanyen al Maestrasgo
que ni van ser nomenats? Va quedar ben
clar eis de la terra de! "langostino" amb
Ja seua Primera Regional Grupo Norte
tenen més entitat per a l'emissora del
senyor Jesús de Polanco que tres de
Preferent:.

Arribat ací els dubtes es van escmnpm'
a lms alu'es àmbits de la vida social
comunitària. El nom de Benicarló apa
reix sempre camuflat a tot arreu, no tan
sols a la ràdio. Perquè, a veure, per què el
Parc de Bombers és comarcal i per exetl1
ple l'Hospital és l'Hospital de Vinaròs,
per què la SER de Benicarló és del
Maesu'asgo i per exemple a La Vall
d'Uixó és SER Vall d'Uixó. O per què
tinc tanta son i escric tantes bajanades.

6 ELO! BI1YARJU .161 RAQUEL RUZAFA
---------_._--_._--- -

No tinc paraules!

Moncada 113
eB. Benicarló 78

El marcador ho diu tot, tren
ta cinc punts díavantatge,
només cinc seniors en les fíles
del C.B. Benicarló i l'inexistent
joc d'equip, fan que aquesta set
mana m'hagi quedat sense
paraules.

La veritat, hi ha poques coses
per contar, però per seguir una
continui tat en diré alglmes.

En un tres i no res l'equip del
Moncada comenà guanyant ja
als pocs minuts de deu i quinze
punts d'avantatge.

Tot sigué molt fàcil per a l'e
quip local que dominà el partit
de cap a cua, sense que el
Benicarló pogués acostar-s'hi al
marcador.

El nostre equip va tomar a
came en Ja mateixa pedra, la
falta defensiva sobretot a sota
els taulers i la continua indivi
dualitat d'alguns homes que no
afavoreixen gens ni mica el joc
d'equip.

Tant la primera meitat com la
segona fóren de elm' domini
local manifestant-se en el resul
tat fmal tant abultat.

En fi, que les coses no van
per bon camf, i molt haurien de
canvim' les coses per a que
aquest equip vagi endavant.
Pm'eix que la sensació dins al
vestum'i tmnpoc siga la més
adecuada per a que els propis
jugadors facin pinya i aixó Ès
molt impoliant per a la mmxa
díun equip.

Tercera victòria
consecutiva

Quartell 40
Benicrló 52

El passat diwnenge dia
16 de Novembre el
C.B.Benicarló va guanyar a
l'Esportiu Quartell. Amb
aquesta victòria ja són 4 les
que porte 1'equip ent1'enat
per Carlos Martinez. Pareix
ser estan començant a aco
plar-se entre elles i cada dia
van a més. El partit no va
començar massa bé per a
l'equip del Benicarló, ja
que s'abussava massa del
tir exterior i no conseguien
adelantm' en el mm'cador.
Encm'a que l'aJtre equip no
sabia com atacar la defensa
que va plantejar el

Benicarló i no aconsegUla
distanciar--se en e! marca
dor. Així van alTibar al fi de
la primera part amb un sol
punt de ventaja per al
Benicarló ( 15 - 16 ).

La segona part va can
viar totalment i el Benicarló
es va mostrar més superior
a un Qumtell fluix i descon
centrat per l'encert que
aconseguiren, ara si, en el
tir exterior i es va traduir en
un parcial de (0-10), acon
sef:,ru.int d'aquesta mmlera
una cómoda ventaja que
van saber mantindre fins al
final.

El pròxim diwnenge dia
23 a les 12:00 hores el
Benicarló jugarà a casa
contra l'equip valencià del
BENIMAMET.
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Dieta jove

Diuen que l'amor apareix quan menys t'ho
esperes. Persones que ens havien passat del tot
desapercebudes passen a ser del tot necessàries.
Amb la informació ens trobem amb el mateix
cas. Si no és així, a veure com m'expliqueu la
funció d'un cartell amb consells d'alimentació a
l'interior d'un Mc Donald's. Surrealista.

PER ÀL~X .GoZALnO I.BELTRAN
ESTUDl'\NTDIè COMUNICACiÓ AUDIO,"'lSUAJ,

I...
veniments serien els següents: " Las provincias" trau a la venda
una edició en valencià nonnatiu a l'estil de "El Periódico de
Catalunya", Nuñez torna a fitxar a Cruiffper sOliir de la crisi,
"El Mundo" publica en exclusiva les fotografies de Pedra 1.

Ramírez i la seua amiga, Toni Soler substitueix Emílio
Aragon a "Médico de familia", Esperanza-J Aguirre és seleccionada per fer parella amb

San Abdon a la secció de cultura de "La
Veu", Fernando Savater presenta un nibre
sobre els plUltS positius dels nacionalismes,

~__--------=: els cinemes de Benicarló inicien un cicle amb
films alternatius, etc.

L'esport i l'alimentació tenen una gran rela
ció però penso que McDonald's hauria de
ser el primer, si més no, a evitar parlar del

tema. Aquells que seria interessant
que orientaren els més menuts i les
menudes en el sector de l'alimentació
són els entrenadors de l'esport base.

A banda de l'educació rebuda a casa, la
canalla benicarlanda que comença a fer esport hamia de tenir
més informació.

Els primers Jocs Olímpics de l'era moderna es van fer a
Atenes. El guanyador de la marató va rebre com a premi 800
quilograms de xocolata. Despres d'aquest trofeu no sé què va
ser de la seua vida, però jo apostaria algurta cosa a que no va
repetir èxits.

I això que la xocolata era de la de menjar.

Tu que ets jove, segur que fas esport, que estudies i que
no pares en tot el dia. Per això, et volem parlar com és
d'impOliant l'alimentació per a la teua salut i per al teu

desenvolupament fisic. Perquè estigues ben alimentat, fOli i tin
gues energia per a la teua batalla dià
ria convé que conegues els sef,'üents
consells", deia amb lletres de color
negre sobre un fons groc.

Després d'explicar les virtuts de la
varietat en la dieta, les diferències entre
l'alimentació en funció del sexe ("les dones
necesssiten menys calories i més
nutrients"), el menjar més apropiat per al
estudiants, les singularitats per als esportistes
(" han de prendre força hidrats de carboni i
pocs greixos") i oferir unes dades per no
engreixar-te arribava el més interes
sant de cartell. Un luxe. l)n plaer tan
sols comparable a la sensació produï
da en veure dos programes seguits de
Carlos HelTera. Els responsables explicaven que per aconseguir
un millor rendiment fisic i inteJ.lectual cal menjar productes
làctics, carn, peix, Mcnuggets, greixos, cereals, verdures, hor
talisses i fiuita". ¿Mcnuggets?

Des que el diari Marca va augmentar el seu preu (15 pesse
tes) per ajudar els necessitats d'Extremadura i després va pre
sumir del seu gest, no havia vist mai un acte tan hipòcrita. Per
mirar de posar-me a la moda vaig a intentar proposar algunes
coses més espectaculars. Els titulars de premsa d'aquests esde-

....-.
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ACTIVITATS

Del 8 al 22 de novembre
Exposició de la Generalitat: Àlex Francesc,
a la Galeria Le Nain de les 18 a les 21 hores.

Dissabte 22 de novembre
Concert a càrrec de la Coral Polifònica
Benicar1anda i la Banda de Música Ciutat de
Benicarló a l'auditori Mestre Feliu. 19'3üh

Dimarts 25 de novembre
Organitzat per La Germania de Joves El
Puig, conferència sobre "La motivació als
estudis" a càrrec de Josep Manel Gil, pro
fessor del departament de psicologia de la
UJI

Del 21 al 23 de novembre
Organitzat per la Societat filatèlica
Benicarló. VII Exposició Filatèlica sobre el
75 Aniversari del Club Deportivo Benicarló
a la Caixa Rural de Benicarló

"La Boda de mi mejor amigo", Julia Roberts continua al cinema Regio
Perdita Durango, sexe, amor i humor junts de manera explosiva

-

16 REDXClÓ

Perdita Durango, peI.1icula
dirigida per Alex de la Iglesia
adaptada de la novel.la de Barry
Gifford, tracte les relacions entre
un atractiu assassí -Javier Barden
i una dona sense escrúpols -Rosie
Pérez- que han d'acomplir l'enca
l'rec d'un capo mafiós, de trans
portar un carregament de fetus
des de la frontera mexicana fins a
Las Vegas.

" La boda de mi mejol' amigo",
continua per segona setmana la
pel.licula de l'actriu Julia
Roberts, coneguda principalment
pel seu film" Pl'etty WOl1um".
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Cartellera de Cinema de Benicarló y Vinaròs
de divendres 21 a dilluns 24 de novembre

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb lI] r DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ

Divendres: 22:30h
Dissabte : 20:00h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:3011
Dilluns : 20:00h i 22:30h

LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

2a setmana - Julia Roberts

PERDITA DURANGO
Dir. Alex de la Iglesia

VINARÒS

.I••1. ~ING,\\A COLISEUMDivendres: 22:30h
Dissabte : 19:45h i 22:3011
Diwnenge: 17:3011, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 19:45h i 22:3011

LA BODA DE I\'fl MEJOR AMJGO

2a setmana - Julia Roberts

SPAWN

Michael Jai Winter
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