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EDITORIAL

Bon Nadal'

A quest editorial, neix amb el número de La Veu que
dóna peu a l'entrada del Nadal. Ja ha passat un altre

. any, un any ben llarg, ple de promeses i illusions,
d'encerts i d'errades, on s'havien creat moltes expectatives de
tot allò que se pretenia fos la nostra ciutat. La realitat ha estat
una altra, i de tot allò que hauria d'engrandir el nostre
Benicarló, poca cosa hem tingut. No valorarem de qui ha
estat la culpa que açò ens passes, però sí valdria la pena que
els nostres governants (principalment l'equip de govern del
Partit Popular) foren més humils i no volgueren enganyar la
ciutadania amb grans promeses que després no s'acompliran.

L'electoralisme polític és molt fàcil de fer, però té un incon
venient, el temps, que sempre acaba demostrant la realitat del
dia a dia. Caldria canviar de manera de veure les coses i
intentar arribar a un consens entre tots aquells que ens manen,
tant govern com oposicíó, el benefici seria tripie, per una
banda la ciutat milloraria a causa d'una visió més ampla de
les coses, la ciutadania veuria una aplicació més correcta del
que vol dir la democràcia i per últim els polítics municipals
guanyarien en credibilitat. Açò no és més que una visió par
ticular del que pensem hauria de ser la política municipal, on
mitjançant el consens, se podrien donar millors expectatives
de futur i credibilítat, de la qual els polítics estan últimament
tant mancats. Arnb un poc de seny que suposem portarà el
Nadal, aquestes expectatives segur que podrien acomplir-se,
valdria la pena.

Des de La Veu de Benicarló desitgem a tots els
nostres lectors i a la ciutadania en general, que
tots passeu un Bon Nadal.

ou úm ro e La Veu
i contestador 46 1 18



J uanma Torres, director del Centre Ocupacional, va explicar per a 'La Veu' les finalitats de 1'exposició

Gran èxit dels productes de l'exposició del
Centre Ocupacional 'El Maestrat'

f6¡ ISMAEL MATEU

Aquest passat 12 de
desembre es va inau
gurar 1'exposició del

Centre Ocupacional 'El
Maestrat', a una de les sales
dels locals de la Caixa Rural, a
l'avinguda Joan Carles l del
nostre poble.

L'exposició és el fruit de
totes les activitats que fan, els
membres del Centre
Ocupacional, durant tot l'any.
Aquest esforç de la gent amb
discapacítats físiques i psíqui
ques es veu recompensat amb
la possiblitat de que els pro
ductes fets, puguen ser com-

posició, el seu us s'apropa
molt a la perfecció. Aquests
tallers estan dirigits per perso
nal del centre molt qualificat i
queestan en lluita continuada
dia a dia per fer que aquests
persones siguen capaços de fer
cada volta coses més ben fetes
i en molta més consistència.
Per això, Tores, va dir que
"m'agradaria que la gent
valore l'esfol'ç i el treball
que hi ha darrere d'allò que
es veu, ja que s'han fet coses
que ni persones sense disca
pacitats són capaços de fer
Ies, amb això es pot deduir
l'alt niveU que presenten els
nostres productes".

Per a concloure, Juanma
Torres va fer una crida a tots
els que dessitgen fer algun
regal a aprpopar-se per a
poder veure una gran tasca
feta des del Centl'e
Ocupacional 'El Maestrat'.

La mostra del CONVASER "El Maestrat"

no tan sols al nostre poble,
sinó a tota la comarca".Per al
director del centre, és molt
important que la gent visite
l'exposició.

Hem de dir que els produc
tes que es poden trobar, són
principalment de la branca de
l'mtesanÍa, i poden ser adqui
rits a preus molt raonables, en
aquest sentit, Juanma Torres,
va voler deixar clal' que
"tots els productes estan fets
pels membres del centre
cosa que de vegades costa de
crèures a la gent, però amb
exposicions com aquesta
queda patent la utilitat que
pot tindre aquest tipus de
gent que a vegades és catalo
gada com a inútil".

Els tallers en què s'han fet
els productes, són els de ciste
II eria, de fusta, de montatge i
de reciclatge i dos taller que
treballen les manualitats que,
com vml1 poder veure a l'ex-

prats per tots els assistents a
l'exposició i ser utilitzats per a
fer regals.

Cada any el el Centre
Ocupacional fa per aquestes
dates l'esmentada exposició,
encara que això no vol dir que
siga l'única font de vendes del
centre, ja que també han Jet
altres encàrrecs, es treballa per
a diverses exposicions i altres
entitats públiques i privades.

Segons el director i psicò
leg del centre, Juanma
Torres, "aquesta exposició és
més que una exposició pel' a
vendre, és una activitat per a
divulgal; per una part, la
part comercial, i per Ulla

altra, la difusió
del treball i de
reivindicació de
la parceHa de
normalitat que ia
gent en discapaci
tat es mereix".
Resaltant, també,
la gran afluència
de gent que va a
més cada any.
Tradicionalment
1'exposició es feia
més tard, però, a
causa de la gran
demanda de pro
ductes va haver-se
d'avançar lmes set
manes, Ja que, com
va dir Ton'es,
"i'exposició s'està
instaurant com
una tradició per a
comprar els

Mostra de productes restaurats o pels alumnes regals de Nadal, i
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L'espai infantil 'Benicarlàndia-97' ja és un fet

LA V~ k
E~

Tot i en
valencià

globus aerostàtics i moltes més activi
tats".

Belda va concloure dient que "la
innauguració del dinvendres 26 serà
del gmp Em'eca i reproduirà els grans
objectius de Benicarlandia, tallers,
especialitats, jocs i esports".

a panissola d'aquesta
setmana és especial
ment rasposa, engan-

xosa i emprenyadora. Una
de les coses que feia l'antic regidor de medi
ambient era controlar que les deixalles de
vidre se replegaren regulannent, i no ompli
gueren els voltants dels contenidors com ara
està ocorrent. Qui n'és el responsable?És
curiós que enguany als pressupostos del
nostre ajuntament ja ni apareix aquesta regi
doria. Serà que ja ho tenim tot ._. solucionat?

recintes:es: tindrà de dir Lm acudit. Parlant
sobre les novetats d'aquesta edició, el
regidor de Cultura, Francisco Flos, va

. destacar "l'allargada d'enguany és
degut a la gran expectació i a la nom
brosa participació, sent un IU'ojecte
pioner a les nostres comarques, sempre
intentant transmetre el nostre esperit
de diversió per als joves i per als ciuta
dans del nostre poble i d'alh'es del seu
voltant".

L'horari d'enguany serà de les 11 :OOh
fins a les 14:00h en horari matina!, i des
de les 16:00h fins a les 20:00h en hormi
de tarde. A més, per a aquesta edició els
col'laboradors s'han augmentat, intro
duint a les empreses privades com a grans
patrocinadors. En aquest sentit, Flos, va
"agrair la seua coHaboració a les enti
tats culturals del poble que participen
a Benicariàndia, així com als tres
patrocinadors principals com són !FF
Benicarló, AXA Seguros i Bancaixa.
També dir que a l'edició que presen
tem es tripliquen els tallers. Tot això no
seria possible sense la coordinació de
l'Organisme Autònom de Cultura, la
Diputació de Castelló i el nostre
Ajuntamnet".

Per la seua part el Tècnic de Cultura de
l'Ajuntament i Director del projecte
Benicarlandia'97, Enl"ic lleida, va voler
destacar ¡'existència de més de 40 tallers,
així com que tindrem 8 tallerslimcionant
a l'hora. Belda va dir que "aquesta edi
ció serà molt més l>at·ticipativa. AI
pavelló central es faran activitats
esportives, com el Campus de Bàsquet,
a l'annexe descobet·t es famn jocs
infantils, mini trens, monta de éavalls,

Benicarlàndia 97-98

enicarlàndia'97 ja està en marxa,
la 8a edició d'aquest espai per a la
infància durarà des del 26 de

desembre fins al 4 de gener. Hem de tin
dre en compter que Benicarlàdia estarà
parada els dies 31 de desembre i I de
gener perquè els membres de la
Coordinadora de Penyes puguen preparar
millor la FestolTa de cap d'any.

Per a l'edició d'aquest any, s'ha inten
tat transmetre un lema que tracta la diver
sió com a tema fonamental:
'Benicarlàndia, La Clau de la
Diversió', on per a poder accedir als

.íl'JJ ISMAEL AIATEU

U n bon basquet de
carxofetes ben ten
dretes per a torrar a

la brasa, i una llesca de pa amb allioli per a
tots els comerciants de la nostra ciutat, que
any rera any, donen vida a la nostra ciutat en
aquestes dates tan entranyables, engalanant
els seus aparadors i fent-los vistosos per a
propis i foranis. Des d'ací la nostra enhora
bona i que la seua tasca continue molt de
temps, Benicarló ho agrairà.
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elconsens de vendre fum

J6 NOTA DE PRE1\¡fSJ-lUPV

L
a UPV, des de l'anibada a l'ajwl
tament de la nostra ciutat s'ha
caracteritzat per practicar Wla

política constructiva, amb propostes de
desenvolupament per Benicarló, així ho
hem fet i així ho pensem continuar fent,
independenment dels entrebancs que l'e
quip de govem del pp ens vaja ficant pel
camí..

Ara bé, el grau de consens al qual són
capaços d'arribar els nostres goveroants
del pp és tota una enigma, si tenim en
compte que fins ara no han volgut accep
tar quasi ni una de les propostes que el
nostre grup els ha presentat.

Com a mostra: els darrers pressupos
tos han estat un model del continuisme al
qual ens té acostwnats l'actual equip de
govem del PP, on només la seua paraula
ha estat i és la bona (la nostra ni compta),
16 esmenes vam acabar portant al Ple i ni
una tant sols van tindre Ja bona vohmtat
de recolzar, això sí, agraïen la nostra

bona voluntat i el nostre treball però
encara que en al¡pms punts podien estar
d'acord, no en van aprovar ni una.

Una cosa és ben clara, no és
pot governar una ciutat des
de la prepotència

Per no reconeixer, no reconeíxien ni
al1ò tant evident com és el fet de tanta
promesa incomplerta, del fiasc més gran
en les inversions previstes per a aquest
any que ja s'acaba, això sí , argumentant
que el que no és fa un any seria pera l'al
tre, banes paruales fora de la més crua j

dura realitat, la qual ens diu clarament
que el nostre ajuntament està molt man
cat de recursos propis (només es pre
veuen amb fons propis 37 milions per a
inversions, quan per operacions de credit
es preveuen 210 milions), molta és la
nostra capacitat d'endeutament però pocs
recursos propis són capaços de generar.

Ja ho vam dir prou vegades abans dels

pressupostos, el Sr Molina, regidor d'hi
senda, ha estat, és, i serà (sinó, temps al
temps) un pèsim gestor de les finances
municipals, que s'ha-vist obligat a apro
var uns pressupostos desequilibrats amb
vora 100 milions, per unes errades que se
portaven atTastrant des de l'any 78. Qui
tenia raó?, la UPV ja ho va dir fa temps,
els comptes de la nostra casa no quadren.

Una cosa és ben clara, na és pot gover
nar una ciutat des de la prepotència, ja
que una mala utilització de la majoria
absoluta (per no dir absolutista), anirà
sempre en detriment dels interessos de
tots els ciutadans de Benicarló. Una polí
tica de no consens i de venda de falses
d'expectatives, no ens pOltarà enlloc, i
l'lmic que ens quedarà serà el fum que
ens deixaran les il'lusions, encara que
d'il'lusions no només viu lm poble, es fa
de realitats.

Benicarló, 18 de desembre de 1998

F. Xavier Rodriguez Bayarri '
Regidor de la UPV

Bloc Nacionalista

Amor al Nadal?

Jí6J XiAIO I3UENO
----------~~--------

iumenge 14 a la presentació de
"L'estel del Callet. Nadal a
Benicarló" (obra publicada per

l'Alambor dins la col.lecció Mestral), el
seu autor, Jaume Rolindez, feia referèn
cia a aquesta paraula com la pedra cabdal
que envolta aquesta obra i que reslffileix
el desig d'assoliment que s'hi té a tot
arreu del mon.

Una paraula que significa moltes
coses, però ara que s'acosta Nadal segu
rament encm-a ens hamia de voler dir
molt més, sobretot als ciutadans d'una
cultura. occidental fonamentada en la tra
dició religiosa judeo-cristiana, on l'amor
és part fonamental del seu discurs, encara
que de vegades s'oblida per altres inte
ressos més materials.

Malgrat tot a les acaballes del segle
XX, després de commemorar quasi dos
mil nadals, el suggeliment que se'ns fa
per aquests dies no té res a veme amb la

"inclinació o afecció profunda envers una
persona" o "l'adhesió intensa i desinte
ressada a una cosa, uns principis, etc",
que per definició diu el diccionari que és
l'amor.

Ara ens tomaran a bombardejar de que
estem en el moment idoni, a més de la
Pasqua, per fer una introspecció sobre un
mateix i la societat que ellS envolta, i a
partir d'ací assumir la nostra responsabi
litat cívica per l'assoliment dels principis
innats del mot amor.

Però si som clÍtics no podem defugir
de ser conscients que el nadal també
pOJte implícit altres components no tan
bonics com la felicitat, la prosperitat, el
respecte, l'estima, els àpats, els regals, la
pau, etc, j per tant les lletres d'AMOR,
tant al nadal com durant tot l'any, signifi
quen altres coses menys positives i agra
dables.

Així l'A també és: abús, acaparament,
assassinat, abundància, acovardiment,
apropiació, etc.

La M: mOlt, misèria, malbaratament,
masclisme, malvime, mentida, menys
preu, etc.

L'O: oblit, ofensa, oligarquia, oportu
nisme, opressió, opulència, ortodòxia,
ostentació, etc.

r la R: racisme, rampinyar, rancor,
reannament, repressió, ruïna, etc.

Sense poder evitar-ho s"hi continuarà
per pmt del món desenvolupat amb la
manca de solidaritat i menyspreu amb el
mon dels desfavorits, per tant sense cap
mena d'escrúpol ni remordiment la cons
ciència occidental privilegiada, dmant
aquest nadal i cap d'any, no farà res per
ajudar que milions de persones no moren
de fam, ni que milers de dones i infants
siguen oprimits a tots els indrets del
Planeta; ni que les guenes s'atmen per a
cantar "Fwn,fum,fwll"; etc.

Malgrat qualsevol mínim remordiment
de consciència, seguirem consumint
sense mesura aprofitant aquesta avinente
sa religiosa, i com sempre ens dedicarem
a malbaratar inútilment gran quantitat
dels recursos naturals bàsics per al futur
planetari, només per a millorar les previ
sions econòmiques del govern del PP
amb l'objectiu d'aconseguir un pròsper
any 1998.
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Inmaculada Forés ja és la
nova Fallera l\1ajor de Benicarló

L
es Falles de 1.998 van començar a
rodar el cap de se~nana passat..El
nostre poble ja te Fallera Major

per a les properes festes del foc, 1'afOltu
nada és [nmaculada Forés, de la 'Falla
El Mercat Vel!'.

L'Auditori Municipal, com de costum,
va ser el lloc on es va fer l'acte de pre
sentació, lUl acte al que va acudir nom
brós púbiic i nombroses personalitats
dels nostre poble, així com la presència
de la Fallera Major de València, Susanna
Remohí, i el president de la Junta
Central Fallera.

L'acte, presentat pel benicarlando
Oscar Col!, va començar amb l'actuació
de la 'Colla de Dolçainers i Tabaleters'
del nostre poble. Amb la seua entrada,
van continmrr els estandards de les deu
comissions faneres i el de la Junta Local

Fallera, que per celt era nou aixi com el
seu president.

Com sempre als actes de presentació
de les falles, primer va entrar la Fallera
Major d'aquest any, és a dir, Elisa Saz, la
qual finalitzava la seua tasca de represen
tant cie les Falles de Benicarló. A conti
nuació van entrar totes les lloves compo
nents de la Cmt d'Honor, aquests dmnes
són, Anna Virgos, de la 'Falla Els
Conquistadors'; Rosanna Blasco, 'Falla
L'Embut'; Estefanía Pérez, 'Falla El
Caduf'; Anna Isabel Valle, 'Falla La
BaITaca-Mallols'; Covadonga Calvet,
'Falla La Carrasca'; Anna Isabel
Mustieles, 'Falla La Paperina' i Maria
Mercedes Castillo, 'Falla Benicarló'. A
més a més van faltar, per problemes per
sonals, Pilar García, de la 'Falla El
Cmnpfu'lar' i Paquita Utrera, de la
,Falla El Grill'.

Imna Forés Fallera Major 1.998

El mantenidor de l'acte va ser el vice
president de la Diputació Provincial,
F'nmcisco Martínez, destacant la
presència de comissions falleres de Turis,
BOtTiana, Vall d'Uixó, Bunyol i
Benetússer.

.6 .J. R. RilMj¡WZ

Bon Nadal

Honduras, Guatemala, Zaire,
Equador, Perú, Ruanda, Palestina,
Iraq, Nicaragua, Cuba, El
Salvador, Marroc, Sahara, Chile,
Brasil. India, Sudan, Panamà,
Líbia, Azerbajan, Cambotja,
Mèxic, Euskadi, Eslovàquia,

Macedònia, Paraguay, Namíbia,
Eritrea, Moçambic, Zimbawe,
Kazakhstan, Txad, Israel, Xina,
Laos, Malaisia, Colòmbia,
E.E.U.U., Rússia, Sudàfrica,
Zàmbia, Nigèria, Romania,
Croàcia, Albània, Eslovàquia,
Alemanya, Mauritània, Bolívia,
Barcelona, València, Madrid,
Bilbao, República Dominicana.

Tahití, Senegal, Rwanda,
Bangladesh, Tadjikistan, Nepal.
Irlanda, Ceilan, Uzbekistan,
Ucraïna, Georgia,Polinèsia,
Benicarló,Tibet, Polònia,
Japó, ....."Abans que res heu de ser
capaços de sentir en carn pròpia i
en allò més intim, qualsevol injus
ticia contra un altre arreu del
món" Che Guevara.

,.-----------~
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Incrementades les subvencions
per a les assegurances agràries

Vaga en RENFE per al
18 i 19D~ 30G i 6F

pr./} S¡:;r-CGTpr./} UNIÓ DE LLAURADORS (COAG)
----~--- ~~------------~ ._-~--------------------------

_._------_._--------------------_._------'

La Unió de Llauradors i
Rmnaders-COAG del
Maesu'at ha aconseguit que

la conselleria d'Agicu1tura revise la
seua política de subvencions a les
assegurances agràries, perquè
sif,'Uen més assequibles per als agri
cultors del Maestrat. Amb l' acepta
ció de les propostes de La Unió, es
pot dir que nombrossos agricultors
d'aquesta comarca veuran compen
sades les baixades de subvencions
per patt del Ministeri d'Agricultura.

La Conselleria atorgarà, gràcies
a l'actuació de La Unió, el pròxim
any, subvencions extres per a les
produccions amb denominació d'o
rigen, denominacions especifiques i
figures de qualitat, en les quals està
inclosa la 'Carxofa de Benicarló'. A
més a més, s'ampliaran les subven
cions fins al 70% a totes les deno
mmaClOl1S d'origen, especí fíques j

productes de qualitat existents a la
Comunitat Valenciana.

Tatnbé la Conselleria
d'Agricu1tma pot mcorporar una
demanda que La Unió ha fet en
relació a la cOllcesió d'una subven
ció adicional per a aquelles zones,
produccions o opcions de segur, que
estiguen pagatlt actualment un
sef,'Ur més elevat que la mitjana. Es
tmcta de zones citrícoles a les quals
ja s'assegma contra la pedra, gela
des i vent, i en les quals els assegu
rats paguen uns preus més alts que
en altres zones.

Aixi mateix, la Conselleria ha
inf0l111at que les Corts Valencianes,
amb els vots de UV, PSPV i EU,
han aprovat que e! crèdit destinat a
la pmtida de subvencions dels pres
supostos de 1.998 se puga veure
ampliat si fóra necessari.

Acausa de la crí
tica situació que
vivim els treba

II aclors i treball aclores
cie RENFE, actualment
dintre de les negocia
ClOns clel XII Congrés
Col·lectiu pràcticament
paralitzada a les Taules
Oficials, on tan sols es
parla de les propostes de
1'empresa sense tindre
en compte als treballa
dors, el Sindicat Federal
FeJToviari de la
Confèderació General
del Treball (SFF-CGT),
assumeIx la necessitat
d'iniciar un calendari de
mobilitzacions que ens
penneta modificar
aquesta situació. Per
això, I com a pnmera
mesura, el SFF-CGT ha

decidit convocar una
vaga de 24 hores per als
dies 18 i 19 de desem
bre, continuant amb les
noves mobilitzacions el
30 de gener i el 6 cie
febrer de 1.998.

Les reivindicacions
de la SFF-CGT són: el
manteniment de la
negociació del XII
Congrés Colectiu, la
supressió de les modifi
cacions de la Normativa
Laboral i del Reglament
General de Circulació,
l'actualització del siste
ma de primes, asegurant
l'augment lineal de
30.000 pessetes men
suals i la paralització
dels acords assolits al
marge de! XII Congrés
Col' lectiu.

I Aniversari de la associació 'Crema Ca alana'

Faces dissabte °no,

llig LA t¡~ k g~
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M oltes vegades, ni tan sols sabem qui som, malgrat tot
l'entorn ens ensenya a retrovar-nos, encara que moltes

. vegades ens trobem ofegats en una estructura que no
ens és ni de bon tros coneguda. Vivim al nord del País Valencià,
en lm raconet que s'anomena Baix Maestrat, on la terra i la seua
gent sembla que no pertanyen a ningú, jo 110 és que crega amb
les propietats, però al nàixer l'entorn ens defineix, la cultura ens
envolta, les tradicions ens impregnen, la llengua és la nosh'a
expressió, la història, l'experiència i la base del futm i la tena,
d'alguna manera, ens peltal1y.

Crec que això, el més nostre, ens ha estat atTOssegat pel terra;
avui en dia, els xiquets i xiquetes són bombardeixats amb con
ceptes supedicials procedents d'altres cultures, deixant de banda
les nostres arrels; és més fàcil i dòna menys feina treballar atnb
continguts pobres en profi.mditat, però rics amb ortlatnents i fol
klores. Amb aquests conceptes supelficials la gent s'acostu1l1
bra a la comoditat i es perd l'exercici de pensar, es convelteix a
la societat en personatges incults, molt més fàcils d'enganyar i,
en definitiva, dominar que és , al cap i a la fi, el que pretenen els

~~./ <:::::=~]I:~..::.E:=.~-<=> I_~
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de la majoria de governs.

No estic fent una crida a la cultura tancada, crec amb l'inter
canvi entre pobles, cultures i gents, però mai s'ha de confondre
amb absorció.

Aquest pròxim 23 de desembre a la Vila de Càlig es celebrarà
el l atliversari de l'Associació Cultural 'Crema Catalana', aques
ta vila es troba, sense cap dubte, en una situació que mereix una
felicitació, ja que els seus ciutadans- uns 1. 800- tenen l'oportu
nitat ci'apendre i retrobar-se amb sí mateix, d'afrontar problemes
d'avui i cie demà. La citada associació ha organitzat durant el
primer any, taules rodones, debats, conferències, actes culturals,
ball tradicional, el Correllengua i van pOltar la 'Flama del
Canigó'. Tot allò que ens toca de prop malgrat que alguns sec
tors pagarien per impedir-ho, a la nostra veritat.

Per últim, un comentari que va fer el president de la 'Crema
Catalana', Ibàn Borràs al setmatlari El Dissabte, on va dir que
"la política és com el vent, cada dia bufa d'un lloc diferent,
mentre que la cultura és una cosa molt estable, és la idio
sincràsia d'un poble... un poble és la seua cultura, no els seus
polítics..." Crec que sobren comentaris.



Temps de consum

E
l mussol fa dies que observa com
els éssers humans cada cop estan
més nerviosos pel nou acostament

del adal, temps sinònim de consum
desenfrenat de les societats humanes més
civilitzades malgrat que el 80% dels
éssers bípedes tinguen veritablement pro
blemes de subsistència.

El mussol toma a constatar com
aquests éssers. autoproclamats els més
intel·ligents de la naturalesa, necessiten
exterioritzar una vegada més una opulèn
cia inexistent mitjançant símbols de tota
mena que els ajuden a creu.re's que durant
dues setmanes la seua qualítat d'existèn
cia serà mi llor.

El mussol no pot que menys que
denunciar un any més Ics actituds de
molts éssers humans comerciants que per
quatre dies enceten campanyes d'adorna
ment de les seues tendes emprant avets de

totes les mesures, malgrat que s'autojusti
fiquen afínnant que són de vivers espe
cialitzats, només per a penjar quatre
laços, llums o boletes nadalenques que
segurament ningú mirarà, i que finalment
condemnaran a morir de soc anel a la
foguera de Sant Antoni o a l'abocador de
residus sòlids urbans municipal.

El mussol considera Llna opció encerta
da la que l'equip de govern municipal en
aquesta problemàtica arbòria ha pres
plantant un tronc metàl·lic davant el seu
consistori i decorant-lo posteriorment
amb branques de pi, i que amb els llums i
els adornaments complei>,en l'objectiu
nadalenc més que COlTectament.

El mussol per no perdre ia seua actitud
cJitica envers als hwnans del pp voldria
denunciar la contradicció que els ha supo
sat optar enguany per l'arbre nadalenc
ecològic abans esmentat i en canvi per-

metre que en una dependència publica,
com és el Mercat, s'hi plante un avet,
segurament també de viver, força grana
det al bell mig d'ell, només perquè la
ceguesa dels humans els fa creure que
amb aquest assassinat disfressat de nadal
els comerciants vendran més els seus pro
ductes.

El mussol comprovarà com alguns d'a
quests éssers humans voldran després
netejar la seua mala consciència i exigiran
la col·laboració municipal per recollir
molts d'aquest arbrets, ja sense cap alè de
vida, i anar a plantar-los a la Basseta,
sense reflexionar minímament que amb
això només aconseguiran deteriorar més
aquest indret, perquè aquests avets mai
podran sobreviure en lm lloc sense ombra
ni aigua, i més després de passar un nadal
hwnà.
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Innaugurades les 11 Jornades de
Voluntariat Social a Benicarló

1----------------
~ ISMAEL MATlW

L a Penya 'Els Tararots', com cada any
per les festes de Nadal, ha organitzat
una sèrie d'actes 'on tant grans com

menuts podran disfrutar d'aquests brillants
activitats.

Els membres el"Els Tararots' volen amb
aquests actes col· laborar amb la diversió i l'en
h'eteniment al nostre poble. És lloable que la
gent jove es menege perquè l'ambient nada
lenc i d'unió existisca sempre a Benicarló.

Els actes programats són, per al diul1:enge
21, a les 16:00 hores, 'Cinema Infantil
Nadalenc', amb la pel'lícula 'Vaya Santa
Claus', al Saló d'Actes del Collegi La Salle.
Per al dimécres 24, a les 17:00 hores,
'Xocolatada' per ais xiquets a la Plaça del
Mercat i a més, a les 19:00 hores 'Arribada
del Pare Noel per Mar', el qual anirà pels
carrers de la Mar, .Joan Carles I, Plaça
Constitució i Pius XlI, on es donaran alglU1s
regals. Per últim, el dissabte 27, a les 22:00
hores, obra cie teatre 'l\lOl'ena Clara', realitza
da pel Grup de Teatre Alcalà, amb el director
benicarlando Ricm'do SelTano.

1!F,,'Ji "l~"i ~

Unides, Campanya Contra la Fam;
el dijous 18 a les 20:00 hores a
l'Escola de la Mar, Fundació Caixa de
Castelló, la xenada 'Pla Integral
d'Ajuda al Voluntariat' de la
Fundació Bancaixa, amb Concepción
Gil; el dissabte 20 a les 10:00 hores al
mateix lloc, 'Aplec d'Entitats
Socials'; el dissabte 20 a les 19:00
hores a la Caixa Rural, xenada
'Benicadó: una ciutat sense barre
res'!', amb Antonio J. lbúñez i AFA
NIAS 'San Lucas'; el diumenge 28, al
pavelló poliesportiu d' 11: 0011 a 14 :OOh
i de 16:00h a 20:00h, 'Mostra
d'Entitats Socilas' i per últim del 27
al 3 de gener a 8enicar1àndia, 'TaUers
de Sensibilització Infantil i Juvenil'
a càlTec de les entitats socials locals.

Va concloure Àlvar Aiió, membre
del Consell de Benestar Social i de la
comissió de les II .Jomades del
Voluntariat va "animm' a tots els que
puguen per a que col'laboren en
aquests jornades".

Les II .Jornades de Voluntariat
Social a Benicarló van ser
inaugmades, el passat cap de

setmana a la sala de conferències i
exposicions de la Caixa RUI'al del
nostre poble.

Aquests activitats monogràfIques
sobre temes de voluntariat, són lmes de
les poques que es fan als pobles de la
nostra comarca, i vi st l'èxit de l'any
passat es tornen a fer aquest any.

El regidor de Benestar Social de
l'Ajuntament, Francisco Pac, va ser
l'encarregar de presentar l'acte on va
dir que "aquests segunes jornades es
fan gràcies a la coHaboració del
Consell Municipal de Benestar
Social amb totes les entitats socials
que hi ha a Benicarló".

La programació va començar el dis
sabte 13 de desembre, amb les exposi
cions-a la Caixa Rural- 'Arcàngels

I ~o~enos~, ,am~ ,fotogl:afies de Jesús
i Salmas, I Asm a carrec de Mans

I

ILOCAL CLIMATIZADOI

- Desayunos
- Almuerzos
- 80cateria & Sandwicheria
- Platos combinados

Avda. Corts valencianes, 15
Tel. 47 11 67 BENICARLÓ
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XXV Aniversari de SAUR, entrega de premis
del concurs 'L'Aigua a la Nostra Vida'

Instantània del lliurament dels premis

de secundària.
Els premiats vml ser, a la categoria A, de secundària, ler

premi Nelly Castell, del Joan Coromines, 20n premi Ismael
Manchancoses, del JmlJ1 Coromines, i els dos accèssits ator
gats, van ser per a BelénMo!ina i Mercedes Valenzuela, totes
dues del Joan Coromines.

Per la seua pmt, a Ja categoria B, de pimària, els premitas vml
ser, ler premi Maria José Lluch, del coJ'legi Marqués de
Benjcarló, 20n premi per a Víctor Comelles, de La
Consolación, i els dos accessits van ser per a 1VIirian AlIepuz i
Elisabeth Delshorts, totes dues del Marqués de Benicarló.

fi6J ISAIAEL JvIATEU

L
a Societat d'Abastiment Urbà i Rw-al d'aigües, SAUR,
va conclow'e les celebracions del seu XXV Aniversari,
com a empresa encarregada de l'abastiment d'aif,>i.ies a

BenjcarIÓ, amb l'entrega de premis del concw-s de dibuix
'L'Aigua a la Nostra Vida', organitzat conjuntament amb
l'Ajuntament de Benicarló.

El director general de SAUR, Antonio CumelJas, va presidir
la taula de presentació, acompanyat pels membres del jurat, que
van ser 1'Alcalde del nostre poble, Jaime Mundo; Pepa
Compte Ciurana, de l'lES Ramól1 Cid; Pilal' Ferreres García,
del col'legi La Consolación; Vicente Meseguer Folch, de l'lES
Joan Coromines; i Agustín Gal'ciapons, gerent de SAUR a
Benicarló. A més a més, van estar presents a l'acte Anna Maria
lturbe, el regidor Autonio Cuenca i el director provincial de

¡
SAUR, José Cal'bonell.

Cumelias, va explicar als presents que "poques vegades
Im'he tobrat tanta expectació i participació com la trobada a
Benicarló. Aquesta iniciativa feta per l'A.juntament i SAUR
tenia l'objectiu d'aconseguir que els escolars puguen conèi
xer i divulgar als demés la realitat d'allò que és un sel'vei
d'aigües. Volíem canviar la ideia que l'aigua cau del cel, de

I
que per a tindre-la no cal cap esforç, i que sempre que obrim
l'aixeta trobarem aigua. Per això s'han fet una sèrie d'actes

Icom visites als depòsits i emissions de l)eHícules per a conèi
II XCi' el funcionament del Cicle de l'aigua". El nombrós públic
present a les instal'lacions de la Caixa Rw-al, va aplaudir emo-
Icionat cada prenú atorgat als xics i xiques tant de primària com
I:==~;=======~=====::;;::::=::::;====,;;~;::;:;=;:;;;:===::::::;:;;========:;:==~===;=~

I Otorgats e s premis del XVI Certamen de Poesia
I Ciutat de Benicarló
i fi6J IS/l/MEL JVfATEU

IL'entrega de premjs del XVII Celtamen de Poesia Ciutat
I de Benicarló es va fer a la sala d'actes de la Casa

Consistorial. Aquest celtamen ja està sent considerat,
com un dels certàmens importants de poesia dintre de 1'estat
espanyol, pel gnm nombre de participants que provenen de fora
de la nostra comarca.

En aquest any que el certamen gairebé arriba a la majoria d'e
dat, han pmticipat 40 obres provinents de totes les comunitats
autònomes, obres fetes per autors importants i consolidats din
tre del món de la poesia. En relació a aquest tema el regidor de

ICultura de l'Ajuntament de Benicarló, FJ"l1ncisco Flos, va afir-
mar que "en aquest certamen participen molts autors conso
lidats i acostumats a comparèixer als mitjans de comunica
ció debut als seus èxits obtinguts. La pm"ticipaCÍó d'aquests
autors serveix d'estímul pel' a joves poetes que encara s'es
tan iniciant al món de la poesia, per a que ells també s'ani
men a prendre part d'aquest tipus de certàmens". El regidor
de Cu.ltw·a també va voler destacm' la força tml grml que té la
poesia a Benicarló, donmlt les gràcies "a entitats com Alambor
i el Grup Espinela, ja que despl'és d'iniciatives com les d'a
quests associacions, l'Ajuntament també s'uneix a organit-

zar tot tipus d'activitats per al bé del món de la cultura".
Per a les dos modalitats del certamen, valencià i castellà,

s'han atorgat un primer premi i dos accessits.
Els premis en valencià van tindre com a jmat a Fl'ancisco

Flos, com a president i regidor de cultura; Josep M. San
Abdón, llicenciat en Filologia Hispànica; Ramón París, tècnic
lingüistic de la Conselleria de Cultura; Gemma LIorach, poeta;
Jaime Rolíndez, poeta i com a secretària a M. AsunCÍón Añó.
El primer premi va ser per a l'obra 'Tríptic', de l'autor benicar
Imldo Josep Igual, i el Jr i 2n accèssits van ser per a les obres
'La Solitud de les Milotxes' de Josep Lluís Abad i 'Pal'ceHa
Onírica, Artícles Versificats i Altres Romanços' de
Francesca Sanz respectivament.

Per la seua pmi els premis en castellà van tindre com a jurat
a Francisco Flos, com a regidor i president, a Purificación
Losada, llicenciada en Romàniques; José Carlos Beltran,
poeta; Laura Giménez, llicenciada en Filologia Hispànica;
Tomas Camacho, poeta i com a secretària M. AsunCÍón Añó.
El primer premi va ser per a l'obra 'Fiesta i Enigma' de l'autor
Manuel Rjvera,i el 11' i 2n accessits van ser per a 1'obra
'Afiles, Alfileres' de Joaquín Ortega i 'Entre la Espera y ci
Recuerdo' de Myriam Moya.



Presentació de L'Estel del Collet

c~1lll. ._____ o
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D iumenge passat JalUne Rolíndez i
1'A.c. Alambor van presentar el llibre
que aquest autor ha escrit sobre les

festes tradicionals de Nadal a Benicarló. A les
12 del migdia la sala d'actes de la Caixa Rural
va omplir-se de gom a gom per escoltar les
paraules emocionades i encertades d'aques
home que, com un fruit tardoral, comença a
consolidar 1ma obra poètica diversa i compro
mesa amb la nostra realitat cultural.

En aquest cas es tracta d'una proposta
escènica en vers que recrea, a j'ent0111 del
temps de Nadal, els personatges i elements
que millor identifiquen el nostre poble: sants,
toponímia, cultura popular, música, etc. El
treball s'ha enriquit amb l'aportació gràfica
d'Anna Pujol i Emic Moya, que han il·lustrat
el llibre amb delicades panoràmiques dels
racons més significatius de la ciutat.

,

Jaume R011l1tkï F(ll)ol1(\~a

L'estel del CoHet

aprenent
Selecdó i adaptació de textos

Conferència de Vicent Pitarch
a l' [ES Joan Coromines

Dijous 18 va tenir lloc a l'antic
Institut d'FP una conferència del
catedràtic Vicent Pitarch sobre
l'obra del lingüista Joan
Coromines. El ponent va recórrer,
amb l'amenitat que caracteritza
les seues exposicions, tots els
vessants del vastíssim camp de
treball que va ocupar la vida
completa de l'investigador: l'o
nomàstica, especialment la topo
nímja i l'antTopollímia, la roma
nística i la història de la llengua.

L'acte va comptar amb la
presència de Francisco Flos, el
nostTe regidor de cultura, i junt
amb la modesta exposició
instal-lada a r entrada del Centre
va servir a la pràctica per inaugu
rar el primer curs d'ESa al nou
lES Joan Coronunes.

P!o JOAN GREGORI ALiJIOL

Smquibar és una gran illa e nob/e, e
vogi bé dues mil llegües. E són idò
lalres e han llengualge Iriat, e no

fan Iribut a ningú. Les gents són molt
grans e grosses e negres, e han los cabells
curts e cre.lpes e negres, e no són tan
llongs com grossos, que semblen gegants.
E són membruts e forts e grans menja
dors, car un d'aquests menjaria per cinc
persones. E són molt lletges persones de
veure, cal' Ienen l'entorn dels ulls Iols
vermells e totes les ulferes los pengen, e
han la haca lan gran que toca a les ore
lles, e lo nas molt camús; així que són tan
lletjos de veure que semblen diab/es. E
Ilurs.femhre.l' semblen pus lletges que los

homes, car les mamelles los pengen tan
fort que les sa poden gitar delràs. E van
toles nues, e los homes igualmenl, mes
porten les anques cohertes de draps.

En esta illa ha de molts ortfanys, e hi
ha molts mercaders que compren e venen
les dents dels or(fcmys; e han molts lleons,
mes no són Iais com los nostres: e ha
óssos e lleopards; e han /71011 bestiar, aixi
com moltons e bocs e cabres, e Iotes són
blanques e han lo cap negre. l::-'stes gents
viuen de carn e de llet, e llur vi se fa
d'arròs ab dàtils e sucre ab espècies, e és
molt bon a beure. A més han l'110ft àmbm;
car elfs han l110ltes balenes en llur 111m; e
prenen-ne moltes en llur mar.

Aquestes gents són molt bons combate-

dors e jòrts, e no temen 1110rir; e no han
cavalls, e combaten sobre camells e sohre
orifànys, sobre los quals .fan caslelfs ben
aparellats en los quals van de setze en
vinl homes ab llances e ab espases e mol
tes pedres, e porten esculs de cuir bullit;
e altres armes no han. fi sapiats que la
batalla dels ori/anys és 111011 .fòrta; e
sapiats que, quan los deuen menar a
batalla, donen-los a beure del mellor beu
ratge que ells han, tanl con en poden
beure, per tal que sien pus ardits.

Viatges de Mm'co Polo.
Versió catalana del segle XlV.

Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló
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La por i falta d'ambició del C.D.B. va provocar
la remontada del cuer Rocafort

Avda, Corts Valencianes, 13
Tel/Fax: 47 11 67 Benicarló

ALUMINIOS, CRISTALES, PERSIANAS

LA CRÒNICA:,
Es 11101t trist, però, passat diumenge, el

CDB va tomar a fer la seua, i és que
cada volta que es va guanyant per 2-0 o

0-2, l'equip rival, siga l'equip que siga, fina
litza el pmtit puntuant.

La situació que va viure l'equip de 'Biri
Biri' és patètica i poc digna d'un equip que
vol muntm· a Tercera Divisió. No és compren
sible que, els nostres, que guanyaven per 0-2,
s'mTepleguen com si d'Ull equip de Tercera
Regional (allà on es jugue) es tractara.
Senyors si volem tindre un equip amb gent
que bé de la capital de la nostra província, i a
més vol mWltar, no ens podem permetre més
regalets, encara que s'apropen els Nadals,

El cadufer
de l'any

Després de cada partit
alguna persona relaciona
da amb el CD Benicarló
(entrenadors, directius, so
cis, 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 Vell
de Benicarló atorgarà la
distinció aJ millor cadufer I
de Ja temporada. '
Aquesta setmana realitza
les valoracions:
Jordi -porter del C.D. B.-
Jo·rnada 14
CarIo S 3 punts
Canillo 2 punts
Quico 1 punt
Puntuació General del
CaduJer de l'any
Carlos 12punts
Àngel 10 punts
l1de 9 punts
Jordi 8 punts
Quico 8 punts
Àlex 7 punts
Canillo 7 punts
Parra 4 punts
Marcos 3 punts
Flos 3 punts
Teua 2 punts
Màxims golejadors~

Àngel (9 gols), Quico (6
gols), Àlex (5 gols),
Carrillo (5 gols), Flos(2
gols).

[LA VEU DE LA BANQUETA

I Quico (davanteJ'): "els dos
equips han tingut oportunitats
per guanyar el pmtit, però natros
amb el pmtit guanyat ens hem
confiat i per això se'ns han esca
pat dos punts d'or. El meu gol ha
estat amb fortuna, gràcies als
defenses del Rocafort".

I
J ,{
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tenint en compte que el rival de la jomada era
el Rocafi-ot, cuer de la categoria amb dos
victòries i un empat.

També hem de rebutxar els comentatis que
, diuen que el telTeny de joc era de telTa, que era

molt menut i que allí no es podia jugar la pilo
ta; els joves jugadors valencians van meneja¡'
el baló com si es tractara d'un equip de supe
rior categoria que la nostra, per tant no es
compren com el CDB, quan es va trobar amb
els dos gols a favor, que se'ls va trobm·, es va
replegar dan'ere deixatlt-se dominar per un
equip que ja s'esperava rebre una altra goleja
da, com li sol passar quasi totes les jomades.

Vist tot això, queden poques ganes de pat·
lar del partit en sí, però si podrem destaca¡'
l'actuació del nostre porter Jordi, 'LOBO',
que va col·labor3J" per a que els del Baix
Maestrat no perderen el seu "segon partit". A
més, la retrobada amb el gol de dos homes de
la casa com són Quico i Can'i¡lo, aquest últim
sent substituit com sempre a la segona meitat
1com no, solidaritzar-me amb els homes de la
bmlqueta com Miquel que va jugar 8 minuts i
Celma i Fran, que van calentm' els dos durant
més de 30 minuts, suposem que per a tindre
alguna excusa, o bé per a que es dutxaren o bé
per a demostrar el per què de la seua convo
catòria.

Tot i això continuem a la part alta de la
classificació. Avm1Í Benicarló! I1

.?':D 'KOSECKf' !vfATEU I
---~-_._---

ROCAFORT: Luis; Pedro, Cala, Borja,
(César múl 56), Víctor (Antonio min 48);
Ximo, Juan, Cebrian (Francesc min 74),
Manu; Ortega i Boni.

C.D.BENICARLÓ: Jordi; Adell, Eloi,
Car1os, I1de; Tena, Carrillo (Flos mm 68),
Pedro, Àlex (Miquel min 83); Quico i Àngel.

Arbitre: Sr. Nava¡To Rodríguez (Col.
Valencià), auxiliat per Cantos Sa1inas i
Escribano Pérez.

Mostrà targetes grogues als locals Luis,
BOl:ia i Bonit Perpmt Benica¡'lllada a Adel1,
Carlos, Carrillo i À1ex.

Gols: O - 1 (min 30) Carrillo aprofita un
rebutx.

0- 2 (l1lln 56) Quico moJt atent després de
l'error d'lm defensa local.

1 - 2 (mm 67) Gran colp de cap del local
.hum.

2 - 2 (min 84) El mateix Juan possava les
taules al marcador.

1-

-
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BLANCA NAVIDAD

¡6J PACO DELCASTlLLO 1 !?ODOLfiO SElUulNO
-------

AQUESTA ÉS LA TENDRA I
ENTRANYABLE HISTÒRIA
QUE CONTA COMPORFIRIO
WALTER BARNIOL "EL
PASMO DE MEDELLÍN" VA
ESDEVENIR PORTADOR
D'UNA ESTRANYA FELICI
TAT QUE VA AFECTAR UNS
ESPECTADORS QUE PRE
SENCIAVEN lJN ENSOPIT
PARTIT DE FUTBOL EL DIA
DE NADAL.

AiXÒ era una vegada un vilatge
migrat i pagerol de la vora de la
mar on tots els seus habitants

vivien sempre rabiant Rabiaven per tot i
a tota hora_ Pel bé i pd maL Sempre. Fins
i tot quan se n'havien de xalar rabiaven.

Un vint-i-cinc de desembre arreu uns
quants moradors del llogaret van decidir

rabiar adelitant-se en la contemplació
d'unpaI1it'de futbol que es disputava en
un terreny de joc envoltat de carxoferes.

Quan l'àrbitre s'equivocava o els
espectadors creien que s'equivocava, tot
hom rabiava tant com sabia. Hi havia qui
li queien els ulls al terra de tanta ira, qui li
sortien escorpins esputats i qui llençava
obusos carxofïformes contra el cos inde
fens del col-Iegiat.

Davant de tanta adversitat l'esperança
del públic estava posada en un nou fitxat
ge arribat d'uI tramar.

Així va ser com de la banqueta local va
sorgir el gran prodigi. Un futboiista de
llarga cavellera myissada, amb lm bigot
estil Omm' PastOliza i negre com un tió va
saltar al centre del Camp duent sota el seu
braç dret un baló ADIDAS maI1ufacturat
per xiquets explotats del seu país. Era el
debut oficial del Pasmo de Medellín.

A la seua primera intervencióva xutar a
trencar. I així va ser. D'tma violenta pun
terada va introduir el seu peu esquelye al
bellmig de la bimba i es produ' una (vio-

lenta i sonora) explosió. Com a conse
qüència de l'esclat es va formar un núvol
de pols blanca meravellós que aviat va
embolcallar totes les graderies i totes les
persones.

L'esperit nadalenc va envair els cossos
i les ànimes dels presents. Àrbitre i espec
tadors es van fondre en W1a emotiva
abraçada a l'hora que s'intercanviaven
desitjos de felicitat. Els defenses prega
ven els davanters que maI'cm'en algun gol
però aquests, impregnats de joia i amor al
proïsme, s'hi negaven. r així tot i tots.
Llevat del Pasmo que des d'Ul1 córner
contemplava l'escena amb una serena
serenitat.

P.S. Els qui signen aquesta secció
esperen que la paI1era que enguany ens ha
de fer aIyibar la direccióde LA VEU supe
re en quantitat i qualitat la dels dos darrers
anys.

Jf!':D ELOl BA )'rIR/V

Derrota contundent del
C.B.Benicarló

16 RAQUEl, RUZII!')I

'Un passeig pels núvols'

El Pilar 'A'
C.B.Benicarló

105
70

C.B.Torent
C.B.Benicarló

81
57

El C.B.Benicarló va caw'e denotat aquest passat cap
de setmana, en gran pal1 a causa dels pocs seniors
que van acudir per a jugar aquest partit, tan sols

cinc, acompanyats per tres Sub-21.
El pm1it estigué dominat tota l'estona per l'equip local,

que va gaudir d'una diferència al marcador de quinze punts
a la primera meitat.

A la segona meitat, El Pilm' 'A' va aproiítar els seus
contra caIps i se'n va anm' al marcador, a més a més d'això,
el C.B.Benicarló es va quedar amb 4 homes a]a pista, i no
va poderfi-enar els atacs valencians.

A la fi, una derrota contundent, que deixa al
C.B.Benicarló molt tocat i ocupant els llocs de baix a la
taula calssificatòria.

El dissabte passat, dia 13 de desembre, el C.B.BenicaI·ló
Femení es va enfrontar, sense entrenador, contar el líder de
la categoria, el Tonent. Les va acompanyar durant tot el paI'

tit Manola Llorach, jugador del sénior masculí de bàsquet. El
Torrent (apodat l'Ascensor) és un equip que acabava de baixar de
segona i l'any passat havia mlmtat a segona, i així cada any.

El pal1it va ser molt fàcil des del principi fins al fina] per a l'e
quip local. La plimera part va estar molt fluixa i desequilibrada per
part de les nostres, ja que jugaven a 'm'a la tinc, ara me la jugo' ...

Només a la segona meitat el Benicarló va demostrar el seu bon
joc en equip i les seues ganes de jugar davant lm equip que només
jugava a anibar als 100 punts, i no ho va aconseguir.

No cal dir res més d'un paI1it dominat pel Torrent, W1 equip que
el Benicarló va vencer l'any passat per dos voltes a segona.

El Benicarló no tornaI'à a jugar fi.ns al 11 de Gener a les 12:00
hores, segon diumenge del proper any.



El nostre pavelló
Si vols que diguen bé de tu, no digues mal de

ningú. Fart de veure com aquesta dita popular és
patèticament certa he decidit canviar de tàctica.
Ara, deixaré de criticar les persones. A partir
d'aquesta setmana analitzaré tan sols ies coses
inofensives sense capacitat de rèplica. La meua
primera víctima: el pavelló poliesportiu de
Benicarló.

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
ESTUDL N'f DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

.. RA.DIO EBRE

S
i d'una cosa ens sentim orgullosos el~ benicru:landos i les per a fer de ventre pot ser traumàtic. Plllit 5. Resulta esfereïdor
benicarlandes és del nOS(Te pavelló. Es una de les poques que no s'habilite una sala amb, com a núnim, lllia televisió i un
coses en la qual superem la majoria dels pobles de País vídeo. Som a l'era digital i encru'a no podem fer servir els mèto

Valencià. Tothom coincideix en des audiovisuals més antics per
considerar l'obra com un polies- r;;';;';;;;';;;m~;;;;;;:;;;;;;;;;'~;;;;;;::;;;;-;;-;';;;~~:;;;;h~ educar els més menuts i les més

I
portiu poc menys que genial. Un menudes. Punt 6. La megafonia
orgasme de bon gust. Jo, com és com qualsevol gala de televi-
sempre, no estic massa d'acord. sió per a la nit de cap d'rulY:

Criticru' el pavelló és una feina vella i dolenta. Punt 7. No és
difícil (per impopular). En canvi, que siga desconfiat, que ho sóc,
és més senzill del que molts es I però es podrien instaHar taqui-

I pensen. De la mateixa forma que lles d'ús individual. Punt 8. No
es pot ser catòlic i considerar una f hi ha lllia habitació per a cmru'
barbaritat la proltibició moral d'u- les lesions que no necessiten
tilitzar un preservatiu, també es traslladar-se a l'hospital. Punt
pot estar satisfet amb el pavelló i 9. En cas d'obres (o d'un esde-

I veili.'e alglmes coses. totalment .tI.----: veniment com el supercross) els

I
lamentables. .l}Jj camions no poden entrar fins a

Plmt 1. L'accés dels mjnusvà- ~ . m- ~~11.a pista. Punt 10. L'acústica no
I Iids és com un macabre acudit. '~..JI I .à,. es bona. Plmt 11. No es pot

1àn sols n'hi ha un i només sobre . ~ , escollir la temperatura de l'ai-
amb motiu de Benicarlàndia. A gua de les dutxes. No tothom té
més, és prou limitat ja que només pots accedir a la pista. Som els mateixos gustos. Punt 12. Què passa amb la premsa? Els
molt generosos: els deixem entrar i després no poden anru' al càmeres de Telecarlon han d'improvisru' un lloc per instal'lru'
bru', als serveis, als vestidors o al ginmàs. se i els seus locutors comparteixen seient amb l'afició rival. Els

Gràcies. Punt 2. En le cas d'accident la cosa està més dificil. companys de premsa escrita no tenen un lloc per reco1tzru' la
No m'agradaria estru' en la pell de la gent de la Creu Roja, però llibreta. Punt 13. Tan sols hi ha 4 despatxos per als clubs locals.
menys encara m'agradruia ser l'accidentat. Per on entrem la No em surten els números. Punt 14. La funcionalitat de les pis-
clàssica llitera ruub rodes? PLmt 3. Les goteres del sostre. Punt tes annexes és mlluma. I
4. Tan sols Iu ha serveis a una part del pavelló. Fer 100 metres Punt final.

TRES S l'I MULTITUD
.... 00_ DE·OVENTES

• SER MAESTRAT

Cadena DIAL

40 Princïpa.les

Cadel"taSER

• ELS PORTS RAOIO (Morella)

su NEGOCIO LO CONOCERt\N 8'1.000 OYENTES

c



ACTJVITATS

Cartell del Jl'"ograma de festes de Nadal i Reis

de24Dimecres
desembre
Organitzat per la Penya
'Els Tararots' , Xocolatada
a la Plça del Mercat, a les
17:00h.
A les 19:00h arribada del "
Pare Noel per la mar, on
s'anirà pels carrers del
poble, Mar, Joan Carles I,

Plaça de la Constitució i PROCRAMA D'ACTE
Pius XlI. AI conduore el
recorregut es repartiran ,..-N_A_D_À_L_'_R_El_S_I_9f1__-9_8---,
regals per als xiquets.

arquitecte, amb la col-labo
ració d'AFANIAS 'San
Lucas'.
Lloc: Caixa Rural, avingu
da Joan Carles 1, a les
19:00 hores_

Dissabte 20 de
desembre
Organitzat dintre de les II
Jornades de Voluntariat
Social a Benicarló, xerra
da 'Benicarló: ¿una ciu
tat sense barreresT.
Xerrada a càrrec de
Antonio J. Ibañez Masip,

Divendres 19 de
desembre
Organitzat per
]' Associació de la Dona a
les 16:30h, Visita al
Centre Geriàtric de
Benicarló, on les compo
nents de l'Associació por
taran uns detalls nadalencs
per als residents.

Spice World, les "spice girIs" volen guanyar més adeptes
Hercules, per al més menuts i no tant menuts

[
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Les spices giris, ens presenten
la pellicula que narra els seus
començaments com a grup musi
cal. El fenòmen del marketing
fets a les illes britàniques, aterra
ara a les nostres terres intentant
recollir més adeptes entre les
joves adolescents principalment.

Hercules, és l'altra pel licula
que s'estrena a la nostra comarca,
principalment per als més
menuts.

Walt disney amb tot el seu mes
tratge, típic de les seues pel ¡¡cu
les de dibuixos animants, ens
conta una història de la mitologia.

,\ passar-s'ho bé amb Disncy



I EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

L'avanç de la jornada

[ Sabeu on serà Xavi la propera setmana, l'haureu de buscar entre més de 100 personatges

Cartellera de Cinema de Benicarló y Vinaròs

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb [)[] I DOlBY ESTEREO DIGITAL;

HORARIS BENICARLÓ

VINARÒS
-.....--~==~~J.•J• •~INE!\\A C:OLISEUM

De divendres 19
a diumenge 28

Regio i Coliseum

Horaris habituals

De divendres 19
a dimarts 23

Capitol i JJ Cinema

HERCULES

Walt Disneyr

SPICE WOLRLD
Spice GirIs

SPICE WOLRLD
Spice GirIs

HERCULES

Walt Disneyr

[
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