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EDITORIAL
Promeses i diners

Campanya electoral?
Directora

Cristina Garcia Grau

S'apropen eleccions i els governants d'aquesta ciu
tat pareix que ja pensen en el programa electoral
de la propera legislatura.

L 'Alcalde i el Regidor d' Ul,'banisme van presentar a
bombo i platerets com quedarà la zona del Povet
(entorn de les pistes d'atletisme i la Mar Xica) i

l'enllaç per l'interior entre Benicarló i Peníscola.
En el primer cas se vol modificar el Pla Parcial redac

tat durant l'època de Febrer, adaptant-lo als nous criteris
emanats de la comissió de planejament i en el segon basi
cament es tracta de desenvolupar urbanísticament un sec
tor afectat per qutre ünportants vials, Avda. Papa Luna,
carrer València, Corts Valencianes i la prolongació de l'a-
vinguda lecla '

Són dos projectes a molt llarg termini,i en els dos casos
dins els pressupostos municipals pareix que no hi ha cap
partida pressupostària. Fins i tot ni se sap quan s'obrirà la
prolongació de l'avinguda tecla, condició necessària per
a rebre qualsevol subvenció per a la piscina municipal, ni
el carrer València, que enllaçaria des del Passeig Màrítim
fins a la ratonada de la ratlla del terme, ni l'obertura de
l'avinguda Corts Valencianes.

¿No serà aquesta una excusa més, per a cobrar als pro
pietaris de la paItida solaes elevades contribucions espe
cials per a urbanitzar l'Avinguda Papa Luna?

Moltes promeses, i molts diners.Tenint en compte que
encara no s'han realitzat els projectes de la legislatura
anterior, haurem de parlar-ne més enllà del 2000? O
s'està fent electoralisme politic?,
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El regidor d'Urbanisme Juan A. Maña va afirmar que Benicarló tindrà una zona d'oci per als joves.

Mundo i Maña van presentar les homologacions
i plans parcials de les partides Povet i Solaes

Planol de l'enllaç Benicarló-Peniscola

L
es homologacions i
plans parcials de les
partides Povet i Solaes

de Betlicarló seràn un fet en
properes dates. L'alcalde,
Jaime Mundo, i el regidor
d'Urbanisme, Juan A. Maña,
van presentar els nous projec
tes d'homologació que l'ac
tual equip de govern té previst
exposar públicament abans de
ser apïOvats.

Els objectius que es presen
ten per a la partida Povet, són
la modificació del pla parcial
per crear terrenys per a habi
tatges unifamiliars, mantenint
la totalitat dels metres de sos
tre que pugen ser construits; la
recuperació del traçat del camí
de la 'Mar Xica' tradicional,
per unir el centre del poble
amb aquesta platja, amb caràc
ter peatona!. La resdistlibució
dels espais verds a l'àmbit del
pla parcial; la creació, junt a la
mar, d'una zona d'oci per als

Canetera de comunicació
Peníscola-Benicarló i l'avin
guda COIts Valencianes.

L'homologació de partida
Solaes tindrà un desenvolupa
ment amb un tennini de cinc
anys. Que seran segons el nos
tre ajuntament ei lr i 2n any
per a l'avinguda Papa Luna, el
31', 4rt i Sé any els vials inte
riors (6,00 metres) parcial
ment, així com el Passieg de la
Costa per al 4rt any.

L'alcalde, Jaime Mundo,
va voler comentar que "inde
pendenment d'aquest pro
grama es troben en desenvo
lupament els programes
Corts Valencianes I d'inicia
tiva lH"ivada (1998), i el II
d'iniciativa pública(98-99),
els quals deixaràn executada
la urbanització de tota l'àrea
entre la zona coneguda com
'T.'es Teresas' i el Passeig
Marítim".

litzant al 2000-2002.
Per una altra banda, també

va parlar-se de l 'homologació
i pla p3l'cial de la partida
Solaes, on el regidor
d'Urbanisme, Juan A. Maña,
va parlar c!els objectius bus
cats, el regidor va dir que
"s'intentarà adequar el pla
nejament a la nova Llei
Urbanística Valenciana,
establint una estructura
base que determine l'esque
let del sectOl', fixant una
ol'denació secundaria que
potser fàcilment exposada a
canvis de la parcelació inte
rior".

Dintre d'aquests objectius
també hi ha que incloure l'or
denació de la rec! de c3lnins
existents, l'ordenació de l'àm
bit del terra urbanitzable per a
poder facilitar el seu desenvo
lupament i incloure al pl3l1te
jament projectes com el pas
seig peatonal de la costa, l'a
vinguda Papa Luna, Iq

joves (pubs, menjadors, ... ) i
aparcaments. L'adecuació
d'accesos a les pistes d'atletis
me i piscina coberta per l'a
vinguda Iecla; la creació de la
red primària, diferenci3l1t la
formació de vials secundaris
d'accessos als habitatges uni
familiars a estudis d'ordenació
de les diverses promocions
privades. A més a més de
l'ampliació de l'escola
Eduardo M3l1inez Ródenas,
l'3lnpliació de les pistes d'a
tletisme i de l'ordenació del
litoral (espai lliure colindant a
emisali), es a dir, passeig pea
tonal, jardineria, zones recrea
tives i aparcaments.

El desenvolupanlent podrà
ser públic o privat en funció de
les iniciatives que en l'actuali
tat s'estàn exposant, però, en
qualsevol cas haurà de fer··se
la reparcelació de tot el sector
i la execució de la red bàsica
viaria que facilite la programa
ció successiva de cada àrea. Es
vol començar a l'any 98 fIna-
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UPV presenta 17 esmenes al pressupost

municipal de l'any 1998
breus .
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~o NOTA DE PREMSA D'UPV
-------------------

El Grup Municipal de la UNITAT DEL
POBLE VALENCIÀ - BLOC NACIONA
LISTA a l'Ajuntament de Benicarló ha pre
sentat ¡7 esmenes als pressupostos munici
pals per a l'any 1998.

Entre d'altres qüestions les esmenes fan
referència a l'adaptació de les retTibucions

.dels corporatius a la sentència del TIibunal
Suprem, a les inversions previstes en el
P.E.C.A.D. 1, l'aparcament de la Plaça
Constitució i a l'escorxador de Vinaròs.
També es demana que en l'urbanització de
l'Avinguda Papa Luna es reduisca l'aporta
ció dels propietm'is, que es tinga en compte
la II Escola Taller del Convent de Sant
Francesc, les noves instal.lacions de
l'Emissora de Ràdio Mlmicipal, la creació
d'una Agència de Desenvolupament Local
per a l'impuls del Poligon Industrial i una
paItida pressupostària per a la Regidoria de
Comerç. Es demaIJa consignació per a l' À
rea de Medi Ambient, així com per a la
Depuradora Biològica. també per a la reha-

bilitació i acabament de l'Audit01i
Municipal, etc ...

Aquestes aportacions als pressupostos no
pretenen altra cosa que posar de manifest, i
d'una manera clara i praf,Jmatica, la voluntad
dels nacionalistes per a contribwT al desen
\'0lupaI11ent de la ciutat des del consens i el
diàleg. No és la demagògia i la XaITmneCa la
nostra manera de fer les coses, bell al con
traTi: a pesar de la majoria absoluta del PP la
UPV- BLOC fACIO ALISTA vol oferir
una nova possibilitat de trebail. eficient i
positiu per a Benicarló i els seus ciutadans.

Benicarló, 3 de desembre de 1997

Plana de Benicarló a
Internet

La nostra localitat disposaI'à,
properament, d'Ulla plana
'WEB' a les autopistes d'infor
mació d'Internet. La regidora de
Turisme de l' ajlU1tament de
Benicarló, Edurne Roca, va
comentar que aquesta patna serà
prou interesant per a la promoció
del turisme del nostre poble.

Radars per a la
velocitat

La policia local de Benicarló,
per motius de seguretat i degut a
l'augment de la velocitat dels
vehicles pel poble, els quals no
respecten les velocitats, ficaran
en pràctica el vehicle-radar. Amb
aquest vehicle es podrà agafar als
conductors imprudents que
posen en pelill les vides dels
veïns del nostre poble.

Tres noves detencions per la Policia Local
_,6 PRfiFECTURA OH [.11 POLlCJA LOCAL

En la vesprada del passat dilluns I de
desembre, al voltant de les 21:35 h, per
membres de la Policia Local de Benicarló,
es va procedir a la detenció d'una persona
d'origen m'gentí, amb les inicials A.B., pel
robatori a l'interior d'un vehícle.
L'esmentat, que va ser detingut, també, el
passat divendres per robatori pel procedi
ment del tiró, va passar a disposició judicial.

AJ voltant de les 23:00 h del mateix dia,
també es va detindre una persona d'inicials
J.S.B., veí de Benicarló, quan, després de

ser advertit de mirar l'interior dels vehicles
estacionats amb la possible intenció d'entrar
dintre per a furtar, va ll(lnçar-se contra els
agents amb ganes d'agredir-los, per la qual
cosa va passar a disposició judicial.

Per últim, el dimarts 2 de desembre, a les
7:00 h, es va detindre a R.S.J., quan va ser
sorprés dintre d'un domicili particular pel
seu propietari. També està a disposiciójudi
cia1.

Destacar la col-!aboració ciutadana tru
cant al 092, per a l'èxit de les detencions.

Presentat un llibre
sobre Benicarló al segle

XVII
El consistori de Benicarló,

encapçalat pel regidor de
Cultura, Francisco Flos, va pre
sentar el llibre referit al nostre
poble 'Ordinaciones de la Villa
de Benicarló (1665)'.

L'autor del llibre, l'historiador
Juan Luis Constante va recalcar
que el llibre està basat en el
BenicaI'ló del segle XVII.

~ t¡tA~ k
g~

Tot i en
valencià

Una panissola ben rasposa
per als responsables de
l'equip de govern de l'ajlU1
tamenL que van donar l'or-

dre de gastar-se 300.000 ptas.en un ammci al
diari l'ABC per a només un dia. Aquests
diners ja sap mal. tirar-los al femer, però enca
ra sap més mal que a1tTes ajuntaments pel
mateix no van pagar ni lm duro. Després ens
hem d'apretar el cintmó. Molt poca vergonya.

Una carxofa beu tendra per
a una bona torra da per a
tots els integrants de l'es

port base benicarlando, tant dirigents com
esp01tistes, moltes vegades oblidats pel que
fan els equips superios.

Caldria que pensaren que sense una pedrera
ben forta i aprofitosa, els equips que normal
ment p01ten el nom i van a l'avanguarda no
existirien. L'esforç que realitzen no es pot

agar en diners. Un f011 aplaudiment per a ells



T ots els senyals de transit tenen la seua explica
ció, aquesta que avui us presentem també. És
clara i s'enten perfectament, anem a passar per

una zona amb perill que puga inundar-se, lògic. El que
no sembla tant lògic, és que un pont que suposadament
havia de resoldre el problema de travessar la N-340
sense perills, se tOllle en un altre perill encara més gran
per als conductors que no se n'adonen de la fondària
que li quede a aquest quan s'anublix d'aigua i pretenen
passar. Si, s'mTublix d'aigua com si fos una bassa, que
diem Wla bassa, una piscina (serà la que ens han pro
més tantes vegades?) on només li faltaria marcar els
calTers per a delimitar per on passaran els nedadors (els
cotxes) i ja podrem començar la competició. No sabem
qui tindrà la culpa d'aquest despropòsit, però no sem
bla la millor solució ficm' un senyal (almenys ara s'in
dique, abans ni això) i una bombeta per xuclar l'aigua
quan s'ompli la piscina. El que s'hauria de fer és dema
nar les responsabilitats pertinents al responsable d'a
questa obra mal realitzada (Ministeri de Foment?) i fer
que ho solucione completament i no amb una xapuça
com s'ha fet ara. I]' Ajuntament hauria de ser el primer
en demanar-ho que per això rep aquestes obres i ens
represente a tots els ciutadans.
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Pas de puça?

.#6 )CiMO BUENO

D es de sempre hem escoltat allò de
"las casas de palacio siempre van
despacial! per justificar la pacièn

cia que hem de tindre en la resolució dels
problemes que ens afecten, 1iase segura
ment sorgida per la manera de govemar
centralista que els valencians patim en les
llostres cams des de la perduda dels furs
a començament del segle XVIII.

Una dita popular de resignació en el
nostre fub.1r sempre deixat a mans dels
altres, sobretot si aquests altTes són els
governats politics de qualsevol adminis
tració pública, i que ara ha tomat aflorar
des del fons amagat de la memòria quan
aprofitant dues sOltides amb els alumnes
de l'escola he passat prop de l'abocador
i!.legal que hi ha al clot de l'autopista
entre el camí de Sant Mateu i el de
Moliners.

Qualsevol ciutadà, aprofitant el pont
d'aquest cap de setmana, pot acostar-se a
aquest indret negre del tenne per obser
var els trebal1s que s'hi fan i segurmnent
emprarà l'altra dita popular de "més val
tard que mai" a l'hora d'explicar les obres
de tancament d'un espai on f-Ïns ara qual
sevol podia anar a llençm' el que fora
sense Gap escrúpol ni control de que allò
tirat o cremat, era més o menys pel]udi
cial per al medi ambient.

És trist que la problemàtica que durant
les últimes dècades ha generat aquest
clot, tant a nivell de contaminació visual
com atmosfêrica, aquifera, sanitària, etc;
no s'haja intentat solucionar abans, mal
grat les reiterades demandes que la UPV
ha fet des de l'àrea de medi ambient, i ara
de sobte l'equip de govem del PP, després
de defenestrm' aquesta regidoria, van i en
un impuls de gran consr.iència ecològica
mana cercar aquest forat ple de deixalles
amb el desig de controlar minimament
l'abocament i incineració de residus de tot
tipus en aquest espai.

El que lüngú sap és si aquest treball de

cercm'-ho tot està pagant-lo el mateix pro
pietari de l'abocador il'legal per obliga
ció municipal, malgrat que ja li va bé que
tots siguem solidaris amb els seus inte
ressos de reomplir el forat per a plantar
després tarongers; o bé és una lloable ini
ciativa de l'ajuntament que vol fer allí pri
mer un abocador controlat d'enderrocs i
altres materials residuals i posterionnent
aprofitar-ho per a crem' una nova zona
verda.

Però el més preocupant d'aquesta
actuació és si aquesta iniciativa veritable
ment no és més que un altre mètode per a
desviar l'atenció dels ciutadans sobre la
problemàtica fonamental i cabdal de la
nostra comarca: l'endaneriment constant
en la construcció de l'abocador manco
munat de residus sòlids urbans a Cervera,
ja que fins ara tots els estaments i nivells
del PP li estan donat llargues amb el
beneplàcit i joia dels socialistes cerve
rins; i aprofitar-ho per justificar la seua
poca voluntat política de buscar solucions
det11ütives a la problemàtica dels residus
urbans ilo industrials de la comarca.
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Presentació de la 'FE8TORRA-2' 97-98
/6 !SAJAEL tvIATEU

L
a 'FESTüRRA-2' ja és un fet a
Benicarló. El passat dimécres 3 de
desembre va ser presentada

aquesta festa, que com l'any passat, ens
donarà, a tots els benicarlandos que ho
vullgen, el ja famós' feliç any nou'.

Amb un pressupost de 1.300.000 pes
setes, la Coordinadora de penyes del nos
tre poble, ha tomat a posar en funciona
ment la mateixa ideia que l'any anterior,
i que, per celi, va tindre tant d'èxit entre
els nostres ciutadans.

La intenció amb la qual es fa aquesta
festa, és per a que els joves, i els no tant
joves, tinguen un lloc al poble on poder
divertir-se, a part dels locals d'ambient
del poble, sense havr de sortir de
Benicarló. Després de l'èxit de l'any
anterior la Coordinadora ha continuat en
un projecte il'lusionant per a tots aqueUs
que s'havien hagut de marxar del poble
en més d'una nit de cap d'any.

El president de la Coordinadora de
penyes, Fernando Roldan, va dir que "a
partit· de le 00:00 hores del proper 1 de
gener, tots els benicarlandos i veïns de
la comarca, poden acudir a la segona
Festorra. Pet· aquest any s'ha millorat
l'equip de so, el d'iHuminació, així
com l'existència d'uns serveis públics.
A més a més hem supl'Ïmit ei cotilló,
perquè la gent no ho aprofitava, i
farem un sorteig d'un gran viatge per
a dos persones entre els que compren
una entrada".

El lloc on es farà la Festo1Ta serà el
mateix que l'any anterior, l'annexe del
pavelló pol'liesportiu, i es cobrarà una
entrada als assistents, amb els preu de
700 pessetes per venda anticipada, als
bars de Benicarló 'Doble Doble',
'Bowling La Estación', 'Ramonet' i 'La
Sequieta', i de l.000 pessetes a la taqui
lla.

Per al projecte d'aquest any, coHabo-

ren les emisores de ràdio 'Ràdio
Benicarló Emisora Municipal', 'Ràdio

ova Vinaròs', 'Ràdio Ulldecona' i
altTes establiments com EJR System 's,
Dimarser S.L., i Femando Ibà:í1ez S.L.,
així com l'Ajuntament de Benicarló.

Destacar l'existència de tres vigilants
de seguretat, així com un membre de la
policia local de Benicarló tota la nÜ.

Val la pena qüestionar-se les maneres
de fer de la gent que ens malgoverna, com
valia pena també, qüestionar-se la idoneï
tat de finançar amb publicitat un diàri tant
pretesament independent que sembla el
portaveu del govem. Males maneres
aquestes, senyors. Males maneres d'eme··
drar el personal amb discursos evasius que
no complauen ningú. Per convèncer, segu
rament, hauran subscrit recentment als
coLlegis públics a l"ABc' per convèncer i
fonnar aquell ranci espíritu nacional.

-

Redacció: 46.16.18

Publicitat: 46.03.38

Els telèfons de

LA V~:

Venda de casa a
preu delloguer

Entrada: 100.000 pta.
La resta: 36.000pta.

Informació:
Rosa Font Añó

Joan Carles I, 4 Tel:470198

l

Méndez Núñez, 91
Telf. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Només així s'explica la gran idea de gas
tar-se 300.000 peles amb un anunci publi
citari a les pàgines del diari madrileny.
Molt poca vergonya és el que impera entre
els absolutistes del PP, ja qué som molts
els que ens qüestionem la conveniència de
dinamitatT l'erari públic amb despeses
innecessàries. I més si tenim en compte
que la pretesa promoció turística de
Benicarló ( amb la que justifiquen l'anun
ci) era del tot excesiva ja que el mateix dia
apareixien liles pàgines promocionals de
pobles de la comarca totalment gratuïtes.

RÀDIO BE ICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

)

ABC
~ 1. R. RfL~fíREZ

,
S un d'aquells diaris dificils de llegir
i entendre'l si no combregues amb
la seua ideologia. Mostra el gust

més ranci de la melanconia feixista d'a
quest país, amb la qual s'identifiquen la
majoria dels polítics del pp estatal. En
aquest grup haurem d'integrar també aJ
polítics locals que manen a l'Ajuntament (i
a d'altres que desde l'obscurantisme i la
mediocritat mouen els fils de les titelles).



25é aniversari de SAUR Col-loqui '60 anys de la
Vetllada en Benicarló'

________-L.. _

fl6¡ JSJvfAEL ]v.fATEu

Amb motiu del 25 aniversa
ri de la prestació del servei
d'aif:,'Ües potables, l'em

presa SAUR, Societat
d'Abastiments Urbans i Rurals, i
amb la col-laboració de la regido
ria de Govemació, han convocat
uns Premis de Dibuix i Pintura en
quaJsevol de les seues modalitats,
per als alumnes de l'Ensenyament
Secundari com a categOlia A J

d'Ensenyament Primari com a
categoria B.

Aquest concurs tindrà dos pre
mis i dos accèssits per categoria, el
responsable se SAUR a Benicarló,
Agustín García, va parlar per a
'La Veu', i ens va dir que "aques
ta ceHebració del 25é aniveersa
l'i tindrà la seua cloenda el 12 de

desembre a les 19 hores als
salons de la Caixa Rural (carrer
Joan Carles 1), on es farà l'entre
ga de premis".

AI mateix temps SAUR va ofe
rir a tots els centres lUl dia de por
tes obertes, per al coneixement del
Cicle de l' Aigüa, es a dir,
Captació, DeplITació, Distribució i
Evacuació. Per la qual cosa es va
posar a disposició dels centres un
autobús per al transport dels alum
nes, i se'ls va projectar una
pel'lícula sobre el Cicle de
l'Aigüa.

. -------.--~I

M6J Penya Setrill

A quest divendres,
dia 5 de desem
bre, es cel'lebra,

a la Caixa Rural de
Benicarló, una conferèn
cia col· loqui sobre 'La
Vetllada en Benicarló',
tractant el 'Diàleg'
d'Azaña sobre la guerra
civil espanyola que cum
pleix 60 anys.

Al col· loqui hi hamàn
tres ponècies, una a
càrrec de Miguel García
L[són, que parlarà sobre
el contexte històric i
socio polític en que sur
geix 'La Vetllada en
Benicarló', la segona
tractarà sobre el nostTe
poble en l'obra !iteraria

de Manuel Azaña,
ponència a càrrec de José
María Ganzenmüller
Roig. L'última ponència,
la de José Mmia Fibla
Foix, tractarà sobre l'ac
tualitat del pensament
estètic i intelectual de
'La Vetllada en
Benicarló' .

Els pimts a debatre
seràn el per què Azaña
va elegir Benicarló per a
situar el seu texte, el per
què del revalorament del
pensament d'Azaí'ía i el
per què s'ignore tant a
Benicarló a l'ambit socio
cultural, tenint en comp
te aquesta vetllada tan
reconeguda internacio
nalment.

la Unió de llauradors denuncia el Ministeri
d'Hisenda per l'augment fiscal de 1998

___.!!~_UN1ÓDE LLAURADORS (COAG)

Amés.a més d'uo increm.entde les obJigacions.for.m.als, la
Urno de L1allTadors l Ramaders-COAG del Maestrat
mostra la seua oposició davant]' anunci del Ministeli

d'Econom.ia i Hisenda de reformar la fiscalitat agrària al 1.998,
Ja que la mateixa contempla un increment de la pressió fiscal en
tots els mòduls a 1'hora de calcular el rendiment net de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), esmentat aug
ment es pot situar entre el 12%, e inclús superar el 30%, aJTi
baut en alguns casos fins el 100%.

Encara que la Llei introdueix la possibilitat de deduir amor
titzacions, per a aquells llauradors o ramaders que han fet inver
sions en exercicis anteriors, de fet aquestes deduccions no com
pensen l'augment dels mòduls, sobre tot perquè el Ministeri
d'Hisenda no ha tingut en compte la situació real de les explo-

tacions agràries que en la seua gran majoria no tenen la dimen
sió suficient per realitzar grans inversions.

La reforma proposta pel Ministeri d'Hisenda, té la intenció
de ficar en funcionament un sistema tributari més complexe i
difici1 d'entendre per als llauradors i ramaders, i suposarà en la
pràctica un augment de les obligacions fonnals, amb el conse
quent augment del les despeses de gestió. Des de la Unió del
Maestrat entenem que això significarà un pas earrera en l'avanç
de la simplificació burocràtica que s'havia aconseguit. Als
daJTers anys el sector ha vist modificat el seu sitema d'impostos
eu dos ocasions.

La unió de Llauradors del Maestrat considera il'lògic que
mentre les nostres rendes continuen baixant any rera any, com
així ho testifiquen els estudis del Ministeri d'Agricultura i la
Unió Europea, des de l'Administració se'ns pretenga alçar els
nostres pagaments a Hisenda.

--
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No hi ha tutia!

E
l mussol creu que de la mateixa
manera que empren els éssers
hmnans cristians allò tant conegut

per a justificar-se, sobretot els humans
més poderosos, de "al Cessar el que és del
Cessar, i a Deu el que és de Deu", caldria
aplicar aquesta dita a més d'una actuació
dels éssers humans de l'equip de govem
popular.

El mussol de vegades és força crític
amb alb'Unes de les actuacions dels
humans al capdavant de l'ajuntament, i
més quan aquestes són tant de calaix que
caldria executar-les amb total premura i
eficiència per evitar els maldecaps inne
cessmis a la resta d'éssers humans que els
han de patir.

El mussol col'iocava en aquest calaix
moltes qüestions relacionades amb la pea
tonalització del centre urbà de la ciutat i
que més tard que prompte els hmmms de

la brigada llllmicipal els ban anat solucio
nant, això si, després que els humans can
sats cle paÜl' les deficiències d'un projecte
com aquest han obligat als politics de torn
a assumir les seues responsabilitats i
clonar .les ordres corresponents per resol
dre les mancances existents tant a nivell
de concepció com d'execució.

El mussol tomant a la dita bíblica d'a
bans voldria traspassar ara la responsabi
litat dels colapses circulatoris existents a
la cruïlla d'entrada al calTer d'Olivella
pels calTers de Vinaròs i d'En Rei en
Jaume, no als éssers humans treballadors
a compte del municipi, malgrat que
aquesta rapinyaire des d'aquestes línies ja
havia denunciat reiterades vegades la
seua desídia en solucionar-ho, sinó a
aquells éssers humans que passen olírnpi
cmnent de la reserva de lloc per a carrega
i descarrega existent a bancla i banda clel
carrer esmentat

El mussol vol demmciar publicament a
tots aquells éssers 11lunans maleducats
que continuen deixant els seus vehicles en
aquest espai reservat, tant en la quinzena
que pertoque com en la que no, obligant a
que els vehicles cie transport que han de
fer el seu treball de repattiment al carrer
major hagen d'aparcar fora del lloc reser
vat o a l'altre costat de carrer i com a con
seqüència seguir produint problemes ciT
culatoris, fins i tot considerables taps de
pas.

El mussol recomanaria a l'ésser humà
encarregat de la circulació viaria que
donarà les ordres adients als éssers
hLUnans de la policia per tal que a més del
control de velocitat per radar i de control
persistent dels cadellets hwnans amb
motocicleta, caldria que al menys lm
d'ells s'encarregara de solucionar aquesta
problemàtica.

TELCP
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Fitxa de subscripció

~OM ------'C"-"OGNOMS . ~.

DOMICILI

POBLACIÓ
~--~

Se subscriu a LA I¡~ k E~ó, per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) prorrogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancàtia per 4.680 pts (52 números, anual) a Associació Cultm'al la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Mmlicipal o 12580 Benicarló)

SigrJ,atur<l~-...:c.::--=-=-=--_ - - - - - -. - - - --.- - - -- - - -. -.-- -- .--- --_'C....':.::. - - -- -,. - - - -d - - - - - -- cltd99 - - - - - - - - - - - - - _--------------~-------
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Domiciliació bancària

!!AriÇ/CAIXA

ADREÇA

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

POBLACIÓ

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

CI'

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

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

port de subscripció a Lt. (;4- k E~.

Signatura: d cie 199
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La motivació en els estudis

lcuJl9l_____._LJ
Telèfon del Ciutadà

-- ---------------------------------
.!l'o GEJ?M;I.VlJI DE JOVES 'EL PUIG'

t El passat dimaI1s
25 de novembre
va tindre lloc al

saló d'actes de l'lES
Ramón Cid de Benicarló
lOla conferència del pro
fessor de psicologia de la
Universitat Jaume I,
Josep Manel Gi!, sobre
el tema de 'La motivació
en els estudis'. El profes
sor Gil impaIteix, entTe
d'aItTes, la assignatura
de 'Tècniques d'Estudi
per a Universitaris', i a
més a més, és Síndic de
Greuges de la un. La
conferència la va orga
nitzar la Ge1111ania de
Joves 'El Puig' i hi van
col· laborar la UJI, l'lES
Ramón Cid i la seua
APA. L'assistència va ser
important, tant a la sessió
que hi va haver per als
alumnes, com a la dirigi
da per als pare i profes
sors. Per par1 de tots els
col·lectius es van dema
nar conferències similars
per al futur.

Estudiar no és lOla
cosa passiva, ni una obli
gació; l'estudiant ha de
ser acti li i ha de sentir

cW'iositat per enfi-ontar
se als estudis motivat
d'lma manera positiva.
El professor Gil va expli
car a alumnes, pares i
professors, quin ha de ser
el paper de cadascun per
a fomentar eixa motiva
ció cap a l'estudi, sense
la qual]' estudi és repeti
tiu, no hi ha un aprenen
tatge significatiu i, tard o
d'hora, això es tradueix
en fi'acàs escolar. Els
alumnes, a més a més,
van aprendre algunes
tècniques concretes per a
millorar la concentració i
per a planificar-se el tre
ball. Finalment, el pro
fessor Gil va esmentar
un decàleg, resum de les

. .
accIOns per a aconseguu-
lOl millor aprofitament
de l'estudi. En tot
moment es va fer
referència a la importà
cia del servei que dona la
psicòloga de l'Institut.

En la presentació, el
president de la Germania
de Joves 'El Puig', Joan
Raül Burriel, va fer
"algunes reflexions
sobre la relació que el

nostre poble hauria de
mantenir amb la
Universitat", ja que "la
coHaboració entre
l'Ajuntament de
Benicarló i la
Universitat Jaume I ha
de tindre conseqüències
molt positives per al
nostre poble, sobre tot
en l'àmbit cultural".
BU1Tiel va recordar el
nombre d'estudiants i
d'estudiantes d'alglms
pobles de les nostres
comarques a la UJl:
Alcalà té 47, Vinarò 234
i Benicarló 226.

Finalment el president
de la gennania va
esmentar l'acord del ple
de l'Ajuntament de
Vinaròs per demanar una
extensió universitària de
la UJI a eixa localitat, i
va recordar la extensió
universitària de la
UNED a Benicarló,
demanant al regidor de
Cultura Francisco Flos
iniciatives per a aconse
guir un futur LIIliversitari
per a Benicarló.

Carrer sense asfaltar

Per favor, m'af,Traclaria queixar-me clel mal
estat en que es h-oba el calTer que enllaça
la CaJTetera de Càlig i el passig de l'esta

ció, ja que tots els ciutadans de Benicarló que
volem agafar un tren, hem de patir el deteriora
ment que sofreix l'asfalt d'aquest. És prou difí
cil no caure dins dels clots, i a més a més, els
nostres vehicles queden bastaI1t desgastats, de
les rodes i amortidors.

Amics meus i a tots en general Ball
Nada] i Any Nou 1.998.

] unes lIetretes per a que el regal que us va
deixar el S~liat, no ho tingueu oblidat, encara
que ja han passat 53 anys.

Aquesta insistència meua pel seu honor, avui
més que mai a d'estar oberta a totes les ments
capacitades per a comprendre les meues raons.

El que una persona vuUga que allò seu siga
la veritat, i que val per a tots, no és lògic, i
absolutament incomprensible.

A Benicarló es necessiten homes col·labo
rant junts amb la finalitat de fer coses per al bé
del poble.

Totes aquestes complicacions que diuen
tenen amb els terrenys, que va regalar el meu
oncle José MaJÍa Compte Fibla per a Benicarló,
¿Qué demostra?, ¿Falta cie capacitat clels que
ho monen?, ¿Qué el poble està adorrnit i no els
importa? Amics mens

A Vinaròs això no ocorreria. Són actius, i per
alXÒ van prosperan.

Rosa Font Anyó 18.826.181-Z

¡LOCAL CLIMATIZADO!,
,. ,..,

- Desayunos
- Almuerzos
- Bocateria & Sandwicheria
- Platos combinados

Avda. Corts valencianes, 15
Tel.: 47 11 67 BENICARLÓ
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Diputació de Castelló

.....

CONVOC:ATORIA D'AJUDES INDIRECTES A ENTITATS PRI
VADES PER A PU8UCAClONS CULTURALS I ESPORTIVES 1.997

La Diputació de Castllllo. en ses.uó otan.". de 28 de gener
de 1.997 ha .Droval la convocarona o'Qjudeslfldirectes. enttUlts
privaoes de la Dr:DY,"~aoe Castella oer D Dualicaclons cUlturalS I
esponlves o'acoro amo les saguents DaSllts:

'.- Podran Den.tlclar-sa a'aQuestes alude., funaaclons ins
crit" en el corresponent Regl:itre 08 Funaaclons. entuaa CUltu
ral. mscrlUts en e. RegIstre ProvmcUl1 d'enUtats ae car.cter
cultural de ta OioutaclQ de Castella i les entItats esportlVeil!l legal
ment con5tltuoO•• Due eDiten DUQIICaCIOns oe caraCler esportll.l
aurant el Dres.nl any.

2.- P@r. acceDir a acuesta convOCatO!'18 o'entttats IsoJ.licita
ran una unlca a,uDa, auaISC","'Ulla aue siga la seua DerlOOICltat. I
Indicaren ell orllssuDDst ae la ouollcaelo o'acoto al mooe! norma·
litz.at aue es oraoorclon.ra a I.:Ar•• oe Cultura 08 la OioutaCIO oe
Castella aue aeura comOllmentar-se en tots el5 seus¡ aoanats.
indicant.r oressuoost, I acon:aCIIJ a~ l'entitat I el Coa, o'JdenufI
CaclO FisClDl.

A 11lI 501.licitud s'Sluntara un exemOlar ae l'ultima QuoticaclO
editaaa.

Le. SOI.liCituDS es orCSlltntaran en ei Registre General de la
OiputaclD de CalOr.lIo. o oe s et'ly¡sról\ oell' QUalSeYOI oeis oroeeol
ment estaDlens en I art. 38,4 de 13 L.lel de RegIm .JunOle ca IS
,1.dmmlstraclons rubllDues I cel Proc$lment AOmlnlstratlu
Comu,

El terminI de oresentaCIO ae sOI.licituds finalitzara el 30 de
mllrt del ores.nt any Der a urs ouallcaClons oe eafacte, DerlO
dic, Dor a les ce carJlcter eventual un mes aaan!! 08 18 cata ore
vIsta oe puoaicaCJO I en tot cas el 14 de "ovemare oe l'anv en
curs; ••• aue. haguen ealtat amo anteriOritat a la oresant con
vacatona I lli les oue no aono lloc a. comoliment altl termini
eSUlelen en el paragrar anterIor el term,", finalitzara e, 30 man
d81.997

Las entlt8ts oue ourant ,'exel"ClI::i antenor no hfllQU8ren Darrl
cioal en aau••tll convocatonm aeuran ter conSúlf talma€: el
numefO oe asooSU !f,ga,. perloaiciUt'l1 ambit de la DUOI/caClo alxi
com QU8UllevOl IUtr. ClrcunstanCI. o intere,s.

Si la sol.licltuD no reun IX totec les dades exigides o
falta ciocumernacu) acr.o¡taUva. !i instara a la oersona oet¡
cion.ra. oeroue, en ei termtnl de oeu dl••• 5ubsana aaUI!l'5tOS
defeCtes. amo indic8CIO. en cas contrara. la SOI.licitua S&!f2!
arxivada.

3.- La Quantia maxima da les ajudes li conceair no serà
supenor en cap ca. llit 50% dei cost. ser. determlftaoa. prevI
informe Oe I. Comussio ae cUltura. Def l'organ comoetent.

4,- Les ajua•• unaran C3flllcter vOiuntari j as concediran
en funció del contingut. ame!t. QUIIlIIIIU i tiraaa de les pUDlic:a
cionlJ.

Així mateix es tindrè en comote l'sponació del corresDO
nent Ajuntamem.

5.- El lliurament de les ajucets es realitzara conforme a
allò ••taDI.n en les oasell a'execucJo del pea.upost o'aeuesta
institUCió provincial. la presenti!lCIO de tres ex.mOlars aels
numeros SubvenCionats, I documentscló acreOltatl'v3 o'estar
31 corrent de les seues ooligaclonlS tr,butàrtes ¡ ae Seguretat
Social.

Aixi mateix es taran constar lec dades bancaries. a afectes
do l'ingres 041 l'aluda.

6.- Qu~en eXC8Dtuats o'aQuestes ajudes BtS programes ae
festes i de aetes apenlus

1.- L'entitat teceotora 041 les ~lUoeses comoV'omet a aedi::ar
una pagina ae la DUDticaCIO Del" InfOrmar soar. les convocatories
que a tal .fftCte li slguon Inaicaces o rameses per ta OiOU18CIO

8.- El no compliment oe les tU:lIig8clons assumldas. suco
sar. ,. renunCia totai o o.rClal a la sUl3vencio conceDloa.

9.-L·edicíó de la DuolicacJÓ, el seu contingut es Q'exclisiya
respon••Gilitat d l'entitat sol.licitant de l'ajuoa.

1D.-Estant orllvuct<1! la inciusia del pressupowt o'aauesta
convocatoria. aue ascenoeut a la ouanUtat de 4.000.000'- Otes••
en el preSSUDaS! d'aaueata QioutaC::Jo prOVincial Queoa suoeaj
ta~.a seua e'icacia a faoravació o'aaueatos.

Castella. 28 dI! aener oe 1.991.-€L PRESIDENT, PER oELE·
GACJO EL VICEPAES'IOENT. Victor Campoa ~u¡not.-èi.SECRE
TARI GENERAL Manuel Matin Herrerl5. .185
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5 de desembre Dia Internacional del Voluntariat Social

11 Jornades del Voluntariat Social a Benicarló

EXPOSICIONS FOT06RAFIQUES

TROB4D4 D'ENTIT4TS

DOCUMENTACiÓ I MATERI4lINFORM4T1U

XERRADES I TERTÚLIES

MOSTRA D'ENT ONGDs lOCALS

VíDEO ORTAIGES

TALLERS PE NCIA I UT
/ .

PRESENT¡\CIO O DE \' LU

gent
So \idór;d

'Pe aljoí00 sc va ¡ladie
mieo!fas es/a ca.beza rota
del oi!Jo de fla//ecas exista.

Pe a(jllí 00 se va olJdie. ;V¡fP¡¡;
;1f elmis/Ico ni d suicir/a.

¡jfl!é~5' !Ja}' (joe ¡"'{:,.sv/ver es/e eollle/lo.
IJoies !Ja)' t¡lIe reso!Fer t's/e eoi¡;íJ7Ii.

Y!Ja}' que l't'so/verlo mire lodos.
Y!Ja}' fjlJe resolverlo sjo cobardía.
sio!Joir
COll lIlJas a/as de perca/irJlJ
o jMc/elldo 011 iJt'llJéo ell ia !IJ/Jioa.

!Je aqlli00 se va lladie. ;VAP/l'
/W el Illis/ico oi eJ s'lIiada,
}' es illlÍlJl.

i/Jl}/¡/ Ioda !J1lir/1J
(o/por abajo
oipor IJm!Ja) N

},eÓIl f'el/¡Je
fer.W).i'}' oraciooes de mm/naofe

E
l voluntariat està' format per
un col, lectiu de persones que
ajuden a resoldre o mitigar

determinats problemes o carènciesl
del llostre entorn, aportant un gran
esforç i energia positiva allà on es
necessita.

La Comissió encanegada de
difondre 1 organitzar l'acció
voluntàIia, ha creat una bossa del
voluntariat, per a totes les persones
que desitgen col·laborar en les
accions puntuals que diverses asso
ciacions proposen, o bé en aquells
serveis on l'acció associativa o ins
titucional no alTiba.

La bossa de voluntariat serà pre
sentada dins de les Il Jornades del
Voluntariat Social, i a partir del prò
xim gener començarà a fnncionar.
Esperem que tots els interesats ell

participar s'apropen a qualsevol
acte d'aquestes jornades.

, a e e

f6 JOAN G/?fiCOm ALB!OL
---------------

L
a vida adolescent d'en Sànchez,
lligada a la brusa del seu pare,
implicà una grisor tan extraorclinà

ria (per paradoxa potser acabem de dir
extraordinària), que pod1Íem reconstruir
Ia en Ull àlbum capaç per a múja dotzena
de còpies fotogràfiques. La lactància, la
bata escolaTfil1s als vuit anys, el cistell de
dm el dinar fins als tretze, les trompades
de l'encanegat als catorze, i l'aprenentat
ge en el seu ofici al costat d'un bordegàs

Selecció i adaptació de textos

que li carregava tota la feina més feixuga.
Dels sis clixés, el de la danera plana
encara quedaria velat.

l amb aquest bagatge, quan el trobem
nosaltres al costat del batllà, un engranat
ge més entre els engranatges de la màqui
na, ¿com podem imaginar que lm canvi
brusc en l'ordre de la seva existència
pugui ocasionar-li realment una transfigu
ració capaç d'oferir-nos gaires sorpreses?

Les iHusions d'en Sànchez sempre
havien estat planes, mai haurien pogut
amidar-se cúbicament. Des del posar-se
els dits al nas, passant pel saltar i parar, i

pel descobriment dels gaudis cinema
togràfics i el mirar les publicacions amb
imatges de cinema, fins arribar a l'èxtasi
espiritual de clavar una puntada a una
piiota de futbol, totes les seves il·lusions
obeïen a les mateixes directives: desco
beltes, gairebé invencions, al voltant de
1es quals, com satèl·hts passatgers, de
vegades brillaven esquitxos d'idees, de
realitats, l'abast de les quals per en
Sànches havia estat absolutament indesxi
frable.

Francesc Trabal, Quo vadis, Sànchez'!,
1931

estudioc~

Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló
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Dotzena jornada: C.D.Castelló Amateur - 1 - C.D.Benicarló - 2

El gol de Quico va suposar la cinquena victòria
consecutiva del C.D. Ben·car ó

Avda_ Corts Valencianes, 13
Tel/Fax: 47 ] 1 67 Benicarló

ALUMINIOS, CRlSTAü~s, PERSIANAS

JitJ 'KOSECKJ' MA1EU

C.D.CASTELLÓ AMATEUR: Manel;
Gil, Doménech, Fel¡,'Uera (Borja min 83),
Cuevas; Rico (Forner min 64), Medina,
Gallart (David min 81), Pedra López; Cristian
i Guil1amón.

C.D. BENICARLÓ: Jordi; Adel1, Eloi,
Cm-los, I1de; Parra, Canillo, Flos, Àlex
(Troncho min 90); Quico (Raúl min 62) i
Àngel (Miquel min 90).

Àrbitre: Sr. Fernandez Meca (Col.
Valencià). auxiliat per Mateu Lahoz i
Belmonte Macià.

Mostrà targetes grogues als locals
Doménech, Pedra López i Cristian, i als
visiCarlos i Flos. Va expulsar al local Medina
amb roja directa.

Gols: I - O(min 24) Glúllamón fa el primer
gol del partit després d'un error de la defensa
del CDB ..

I - I (min 35) !lde aprofita lm rebuig mort
a ¡'àrea del Castelló.

I - 2 (min 55) Quico fa el segon i definitiu
davant el pOlter Manel.

LA CRÒNICA:

El COB va camí de rècord ija porta cinc
victòries consecutives. Els homes de
Ricardo 'Biri BiJi' va aprofitar les

jugades de contracolp per a den-otar al filial
del C.D. Castelló, que, tot i anar baix a la taula
de classificació, sempre és un rival a tindre en
compte, tenint un dels camps, el Bovalar de
Castelló, on històricament el CDB no aconse
gueix molts bons resultats.

El pmtit va ser prou intens entre els juga
dors, ja que no es va veme un gran pattit, sent
el fort vent lm dels grans culpables. Els cadu
feros va eixir al camp amb clara mentalitat

defensiva i esperant ei contracolp, sent el
Castelló Amateur el qui dominava el joc. Tot ¡
això el CDB va disposar d'algtma oportunitat,
encat"a que va ser el local GuiJlamón, qui des
prés d'un rebuig prou dolent dels benicarlan
dos, inaugurava el marcador per als homes de
Miguel Montoya.

Els nostres no es van amagar-se, i ràpida
ment van empatar, 1,,:ràcies a que !lde, a la sor
tida d'una falta, va aprofitar un baló mort din·
tre l'àrea local per fer la i¡,'Ualada al marcador.
Des d'aquell instatnt l'encontre va passar per
una fase de migcampisme alTibafJt al descatls
amb empat.

A la segona meitat, els del Baix Maestrat
van sOltir mentalitzats en aconseguir els tres
punts, i per això, en Ull ràpid contarcolp, el
xicotet Quico feia el 1-2, gol que van
cel-lebrar els directius i els pocs aficionats
benicarlandos presents a Castelló.

Després del gol, els albinegres van acosar
la porta defensada per Jordi, però aquest va
resoldre amb grans atmades els xuts dels del
Bovalat".

A més a més l'àrbitre va apwItar-se a la
festa, no xiulant un penal favorable als locals
que va signifIcar l'expulsió del jugador
Medina abans del segoll gol del CDB, fent que
amb lUl home menys els castellonencs no per
forat"en la porta benicarlanda.

LA VEU DE LA BANQUETA

Àngel (davanter): "El partit
ha estat molt emocionant, ei
Castelló és un equip de gent jove
i de qualitat. Els tres punts són
molt impOltants per a no pedre
els llocs capdavanters".

I
I ~

El cadufer l
de l'any

Després de cada part"t
alguna persona relaciona
da amb el CD Benicarló
(entrenadors, directius, so-

I
cis, Sil11.patitzants, etc) que
haja vist el partit donarà

I tres valoracions (3, 2 ¡I)
Ials miliors jugadors del
I partIt.

Al final de l'any La Veu
de Benicarló atorgarà ja
distinció al millor cadufer I
de la temporada. I
Aquesta setmana realitza
les valoracions: I
Cejma -defensa del
C.D.B.-
Jornada 11
CarJos 3 punts
Quico 2 punts
I1de I punt
Puntuació General del

I
~adufer de l'any
Angel 10 punts

I

flde 8 punts
Àlex 7 PUlltS
Quico 7 punts
CarJos 6 punts
Jordi 6 punts
Can-illa 5 punts
Parra 4 punts
Mm'cos 3 punts
Flos 3 punts
'l'ena 2 punts
Màxims golejadors:
Àngel (9 gols), Àlex (5
gols), Quico (5 gols),
Carrillo (4 gols), Flos(2
gols).



", ,.., :~' aprenen t
.Zo 1'llcO DFLC4S7ïLLO i RODOLfO SERRANO
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la 3i1

Aie Benicarló, ale, ale
Aie Benicarló, ale, ale

Aie, ala, ala, ale, ale, ale. ale Benicarló
Aie, ale,
la 4'

Somos los ultras mas radicales,
somos los hinchas mas fiales y leales,

es el equipo por el que vivimos
son los colores por los que morimos.

la Si
A 'b 'b "b ui¡ rr; a, arn a, arn a.,

i ¡Airiba, arriba ase balón!!
Que De la Haba la prepara
Que De la Haba la prepara

y Carrillo mete go!!!!!!!

©~iD@~®[j)(}j~ [ptDlltD ~OOU[JD1ilf1 ~ OOlIl@~íl~ ;~(ijl!J)[p®'"

iNo te cortes y canta&as
on nosotros!

la 1!!
En el Bajo Maestrazgo

ahí esta nuestro historial
las brigadas animando
a su equipo campeón

todos juntos a 3!i División.
La, la, la, la, la, la, la ".,.

la2!
Benicarló tiena tres casas

que en ei mundo son muy famosas:
la alcachofa y sus brigadas

y su equipo campeón,
Benicarló ~ pom, pom, pom
Benicarló - pom, pom ,pom

;Zo ELOi SAYARRi ~JJ KOSECKl !t1A1'E'U

Derrota i mal partit del
eR Benicarló

Xirivella 81
c.B. Benicarló 62

D esprés de la sorprenent
victòria de la setmana
passada davant el líder,

el C.R Benicarló va caure
derrotat en un pmtit on no des··
plegà un bon joc.

El Benicm'ló aguantà durant
els primers deu minuts, però
llavors, el desencert en el tir i el
b'Tan nombre de rebots aconse
guits per part del Xirivelia,

donaren fruit a fulminants con
tratacs i per tant a cistelles
facils de l'equip locaL

Tot el pmtit estigué marcat
per el que abans he esmentat,
però apart de tot això, el
Xirivella tenia la destresa d'a
profitar molt be els bloquegs
per a que els seus alers tiraren
còmodament

A la fi, una den'ota conttill
dent que deixa al C.B.
Benicarió amb només dues
victòries i a la part més baixa de
la taula classificatòlia.

Fa varies setmmles van
disputm'-se les [
Olimpíades de les

Penyes de Benicm·ló.
La penya organitzadora

va ser la penya 'Els
Tarm'ots', membres de la
qual van estm' molt satisfets
per l'elevat nombre de par
ticipants, tot i cel-lebrar-les
en diumenge de matí.

En aquest esdeveniment
van participar totes les pen
yes del poble, exceptuant la
penya 'Els Salats', encara
que tenien intenció de fer
ho.

Les modalitats esp01tives
van ser salt de llargària, salt
d'alçada, llançament de
javelina, de pes, així com
diverses tipus de cmTeres de
velocitat, de relleus i anlb
salt de tanques.

El medaller va gumlyar
lo la penya 'Tararots' (5
ors, 3 m'gents i 2 bronzes),
seguida per la penya
'Mecheros' (3, 4, 1),
'Sector Crític' (2, l, 2),
'Cadafal' (1, l, 3),
'Puntaço' (1, l, 1),
'L'Arjub' (O, 2, O) i la
'Golosa' (O, O, 2).
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ESTUDIANT DE COMUN1CACJÓ AU])lOYJSUAL

PER ÀLEX GOZALBO r HELTRAN

Un altre món
Gràcies al' IV Festival Internacional de

Cinema Independent de Barcelona
(Alternativa'97) he tingut l'oportunitat de veure
'Verge de l'Algeria', documental de José Manuel
Campos que va guanyar un Premi Goya en la
darrera edició. El film analitza la situació d'un
grup de disminuïts psíquics que treballen a un

I centre especial.

I La lntenció-d-e-l-es-p-e-l-h-'c-u-le-s-d-e-D-is-n-e-y-q'-u-e--- bona actuació dels àrbitres de Segona 'B', cal que

aparèixen al Nadal és la de fer-se lUl Uoc ~~~ mirem una gent que juga a futbol sense cap jutge.
gràcies a l'especial sensibilitat d'aquesta ~....~~~... Quan ens queixem del mal estat del teITeny de

I època. El documental de Campos fa tot el con- . joc que es va trobar el Madrid a Trondheim,

I
trari. Encomana el seu esperit al moment en II . '" ~4": cal que mirem uns esportistes que jugen un

I

que es projecta. La seua visió és tan tendra ~ fi) camp de ten-a, Quan Scottie .Pippen vol dei-
com realista, allunyada de tòpics inex- L~/ I /, r~~ xal' els Bulls perquè només cobra 470

I pressius. La imatge de la cara d'un dels l/ / // fj milions de pessetes a l'any, cal que mirem
I xics en veure a Busquets a la graderia ,I '~V. uns individus que treball~n tots els dies
II durant el partIt de futbol setmanal que ,~..~ per menys del salan mmun. Quan els
juguen no té preu. ¡ dic que no té preu~ ,¡~ f j Wbrasilers es queixen de les hores que

I
perquè ens dibuixa un món molt dife- . --- separen el.nostre estat del seu país, cal
rent a aquell que, ingenllament, imagi- \ .,(' que mirem el camí de pedres que

Inem. "QJ pOlta que porta al centre de treball per
I1 Generalment la nostra reacció ¡ a disminuïts de Tiana (Barcelona).

envers ,un dis~ninuït, sigue del tipus que r' Quan tot, cal que els mirem a ells.
slgue, es la d mtentar ajudar-lo. Cei'quem 1='.1 passat dImecres dia 3 de desembre es va
traspassar-li una part d'allò que es diu celebrar el dia dels Disminuïts, continuant
il·lusió i que nosahres pensem que en tenim i., amb aquesta tradició que tenim de posar-li
més. Per la part que em toca, sento ~~ (~ un dia, 24 hores, a. aquella gent que no és,
molt dir-ho però som nosaltres els que l' or dif,'llem-ho així, com nosaltres. Aquest dia
Ja necessitem. En un món on el valor fi (com el de la SIDA, els Drets Humans, el
de les pe:son~s es mesura per la seua n~ta de selec- _~ Domwld o tan.ts altres) serveix. per ]~lJorar la
tll1 l on es mes Important el futur de I econo- L:;:: nostra autoestima I comprovar, o alXO creIem,
111.Ja que de la pròpia existència, hi ha molt per . .. que hi ha gent amb més problemes que nosal-

I aprendre. 1aquest tlpus de gent pot esdevemr ~.-;' tres.
, un bon professorat per a un alUlllilat amb Els nostres avantpassats van tardar molts segles

poques ganes de saber-ne més. en descobrir que la Terra girava al voltant del Sol. Llàstima que
Hem de mirar a una altra part. quan tothom es felicita per la nosaltres encara no ho haguem descobert.

TRES SON MULlí UD
DE OVENTES

... SER MAESTRAT

Cadena. SER

... EI_S PORTS I~.ADIO (Mo.......,..a)

... RADIO EBRE

Cadena DIAL

40 PI"'in~Gipales

su NEGOCIO 1._0 CONOCER:AN 8"1.000 OVE.NTE.S
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ACTIVITATS

Dijous 11 de
desembre
Organitzat per
l'Associació de la
Dona, Cuina Especial
Nadalenca, a càrrec
de les cuineres de
l'AssociacióPepita i
Anna.
Lloc: Casal Municipal
a les 16:30h.

Diumenge 14 de
desembre, 12h
Organitzat per
l'Associació Cultural
Alambor, presentació
del llibre "l'Estel del
CoHet"-Nadal a
Benicarló, escrit per

Jaume Rolíndez l

il·lustrat per Anna
PU,¡ol i Enric Moya, a
les 12h, a la Sala de
Conferències de la
Caixa Rural.

Dijous 18 de
Desembre
Organitzat per
l'Associació de la
Dona, Demostracïó
Floral de Centres
Nada!encs, a càrrec de
la Floristeria Florit..
L'Associació de la
Dona agraix la seua
coHaboració a Lluis i
Paquita.
Lloc: Casal Municipal
a les 16:30h.

C- Portada del llibre de J. Rolindez "l'Estel del Collet"

Síete Años en el Tibet, una bona pellícula amb unes expectaculars imatges, al Capital
Nada que perder, com diu el seu nOlTI, passem un estona entretingus anant al Regia

¡l'J REDACCIÓ

El director de En busca del
fuego i El OSO, ens porta en
aquesta ocasió una pel HeuIa
plena de detalls sobre el que
representa el món Lama.

Brad Pitt com a protagonista
representa el paper Heinrich
Hamer, alpiniste austríac, que
l'any 1939 va iniciar una expedi
cíó a l'Himalàia per fer el cim
del Nanga Parbat. Amb un tre
ball excellent per part de Brad
Pitt, se'ns trasmet una bona dosi \j,

de l'espiritualitat típica del
poble Lama, tot decorat amb uns
esplèndits paisatges.



EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

Les preocupacions dels nostres pares

I(I!'Hi \oiA, Q.1l!: PORTE'~ uNA

TORTA QUE l'JO VEG-ES ....

íV, Fi LL, HAS
O~ SEt"{ ,
CATEDRÀTIC.

PER. QuÈ HI' HA PARES ;10L.f

'P{<t:D(.v PAíS" PERò qué" AI-.

F'i~AL PASSf:1J t'E TOT. ..

P"R.O TU /JO E:$TAV€$

CASADA i AMB "i
c<Ur:T~ F1ÚA?

TAf--\ e,¡f Hi HA CASoS (.) 'AM 1JE:<;ic S o A ¡.,j 13

MElvfÒr<i f3:S FAI-S€:5.

Qvé: fJDHÉ5 HA vorH Ur-! 6%
01:'-5 PAR.f:5 fEr< E LE(, I R.
PEPRE >~NíAIJH AI-S (O¡,¡SE'-'-S

G:S(OLAR.5 ? ¡ quE PASSA AI1i3
L.'A'-TI<E' qf¡ %? o !JO HArv
POGuT o Hi HA Al.T(U'?S
fvt oTi US ...

Cartellera de Cinema de Benicarló y Vinaròs
de dIvendres 5 a dilluns 8 de desembre

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb DO I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ I

Divendres: 22:30h
Dissabte : l7:30h,20:00h i 22:3011
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 17:30h,20:00h i 22:30h

NADA QUE PERDER

Tim Robbins

SIETE AÑOS EN EL TIBET
Brad Pitt

VINARÒS

.I.•1••~INE!\\A C:OLISEUMDivendres: 22:30h
Dissabte : 17:30h,20:00h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 17:30h,20:00h i 22:3011

SIETE AÑOS EN EL TIBET
Brad Pitt

CONSPIRACIÓN

Mel Gibson Julia Roberts
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