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Per què l'ajuntament pa2a a les entitats tard i malament? Té falta de liquiditat?

Qui té la culpa

del retard dels

pagaments?
Flos, Regidor de Cultura Molina, Regidor d'Hisenda
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a es veia vindre. Ho anaven dient els partits de l'o
posició, els comptes municipals no estan tan clars
com els governants municipals del pp ens estaven

fent creure, la màxima que tant estan explotant a nivell de
tot l'estat de "Espanya va bien" aplicable a "Benicarló
tambien va bien" no quadra.

Posem un exemple, la segona part de les subvencions
de l'any 1996, que s'havien de pagar a les entitats cultu
rals depenents de l'Organisme Autònom de Cultura
(OAC) s'acaben de pagar fa quatre dies, a l'any 1998, si
això vol dir que en aquest poble els números que porta el
Regidor d'Hisenda estan al dia és que alguna cosa no fun
cione bé per aquella casa.

No es poden costejar totes lés activitats que donen la
vida cultural de la nostra ciutat, i de la qual també se n'a
profita el nostre ajuntament, amb aquesta mena d'agraï
ment. No sabem si la culpa d'aquesta tardança és del
Regidor de Cultura per no haver estat suficientment dili
gent a l'hora de imposar-se davant el que paga, no fent 
li passar els diners a aquest organisme quan tocava (a
l'any 96) o del senyor de les peles per la seua veloç
diligència a l'hora de pagar. Com sempre sol passar, uns
pels altres i la casa per agranar.

Patètic, pitjor menyspreu no és pot fer a la lloable acti
vitat cultural que fan les entitats culturals de manera
altruista per la nostra ciutat. Entre la poca diligència i la
falta de cultura, anem apanyats. Dimitirà algú? Donaran
explicacions clares? Com sempre, ni una cosa ni l'altra.
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La manca de liquiditat de l'Ai untament ha provocat aquest retràs, així com els pagaments de 1.997

En aquest mes de febrer, les entitats depenents de
l'OAC, per fi han cobrat les subvencions de 1.996

J6 REDACCIÓ

Avui en dia ens trobem
a febrer de 1.998, això
ho poden discutir molt

poquets; però el que no pot
discutir ningú és que les enti
tats cultmals depenents de
l'Organisme Autònom de
Cultura de l'Ajuntament de
Benicarló (OAC), han cobrat
part de les subvencions que
l'esmentat organisme les tenia
que haver pagat dins de l'exer
cici de 1.996 en aquest mes de
febrer, i per suposat, no han
cobrat cap quantitat correspo
nent al passat 1.997.

En aquesta passada setma
na, segons les infonnacions
que ens va donar per a La Veu
el regidor de Cultura,
Francisco Flos, "les entitats
culturals depenents de
l'OAC ja tenen ingresades la
resta de les subvencions que
se'ls devia corresponents a
1.996".

Flos:"les entitats
culturals depenents
de l'üAC ja tenen
ingresades la resta
de les subvencions
que se'ls devia
corresponents a
1.996"

Gràcies a aquesta situació,
es pot veme el mal funciona
ment de 1'OAC, ja que encara
que l'anomenen autònom, no
cumpleix allò que manen els
estatuts. Es a dir, que sols fun
ciona autònomament a l'hora
de poder fer i realitzar actes,
però a l'hora de que la gent
que composa una entitat cultu
ral reba els diners que necessi
te- diners prèviamnet pactats
per a cobrir les despeses que

els suposa fer actes i a l'hora
definanciar aquestes entitats,
és un organisme que deixa una
mica de ser autònom i depen
molt de 1'Ajuntament de
Benicarló, ja que allí és des
d'on es transfereixen els
diners.

Per tot això des de la redac
ció de La Veu ens preguntem
si de veritat és un organisme
autònom o un ent que té que
dependre d'altres mitjans.
Amb això, volem dir que no
ha de ser tan sols autònom per
a fer actes i endm-se molts
mèrits, a més té que saber
cobrar d'on tinga que fer-ho, i
pagar allò estipulat a les enti
tats i associacions que el com
posen.

A més, tampoc tenim molt
clar si allò que funciona mala
ment és 1'ÜAC, o si realment
el que no funciona com deuria

de funcionar és la regidoria
d'Hisenda de l'Ajuntamant de
la nostra ciutat. Pot ser el pro··
blema és la manca de liquiditat
que existeix a l'Ajlllltamen, i
per això a l'hora de adminis
trar els diners els que suten
sempre perdent són els ents
que es dediquen a la Cultura.
Al voltant d'això, Flos ens va
confmnar que "normalment
els retarts de les subvencions
es deuen a la falta de liquidi
tat de l'Ajuntament, però
això no vol dir que des del
nostre equip de govern esti
guem discriminant a les enti
tats culturals. Sempre inten
tem ajudar de la millor
manera, encara que de vega
des es tarde una mica en
pagar, en el món de la políti
ca les coses funcionen moltes
vegades d'aquesta manera".

AUTO E5TELLER ESTELLER IMPORT
'e- ..- • ®iillI:rll

.
Benicarló VinaròsBenicarló Vinaròs

47.17.08 400768 47 1708 400768



.it;) REDACCIÓ

El retard en el pagament de les subvencions resulta problemàtic

Les associacions culturals depenents de
l'OAC van mostrar el seu desacord

E
l problema de les subvencions que les
associacions culturals, depenents de
l'Organisme Autònom de Cultura

(OAC), no cobren quan els pertoca, es fa per
als seus membres cada vegada més greu. Per
una banda, no és mo1tjust que les associacions
tinguen de presentar sempre a primers d'any la
seua memòria amb tot allò que tenen pensat fer
i el pressupost que necessitaran, perquè des
prés, des de l'OAC no facen la part que els
correspon, que és donar una part de les sub
vencions a pricipi de l'exercici, i lma altra a
l'acabament.

Clar, no sempre la culpa és de I'OAC, ja
que no depén dels seus components que es dis
pose o no dels diners, ja que també té molt a dir
la liquiditat de l'AjlU1tament i per tant la regi
doria d'Hisenda. Sumant tots els problemes
existents, ens trobem en que es produeixen
retards amb el pagament de subvencions any
rera any, amb la qual cosa es produeix un des
moronament, per part dels membres de la gran
majoria d'entitats culturals de Benicarló.

Des de La Veu ens hem volgut posar en con
tacte amb representants de quatre impOltallts
associacions culturals depenents de l'OAC. La
Societat Musical Ciutat de Benicarló, en
boca d'un dels seus representants, ens va mos
tral" "el seu desacord amb el retard del paga
ment de les subvencions, ens estant deixant
una mica de costat a les entitats culturals. Si
continuen en aquesta Iínea es pot arribar a
un desengany amb l'OAC, ja l'any passat es
va fel' un retall del 20% a totes les entitats
culturals, a la fi exitirà menys interés per
pendre pat't d'aquest organisme". Per la seua
part, Ximo Bueno, com a president de
l'Associació Cultural Alambor, ens va afir
mar que "se'ns havia de pagar més del 50%

Les elüitas estan patint Illoil dnramcnt Ics
mancances del govern Illunicipal del pp

de 1.996 i tot el 1.997, crec qU,e és molt trist
que es tinga un tracte tan discriminador
amb entitats tant importants a nivell local i
comarcal, ja que pet· a editat' llibres, donar
premis o fer concursos es necessiten uns
diners per a poder fer front a tantes despe
ses". MentTestant, Anna Pujol, presidenta de
la Coral Polifònica Benicarlanda, va dir que
"necessitem molt la subvenció de 1.997, ja
que de moment no hem pogut pagar cap dels
actes que vam fer. Estem traient diners d'on
podem, rifes, quotes, etc., però depenem
molt de l'OAC, ja que sense la seua subven
ció no podríem tirar endavant". Per últim tm
membre de l'Associació de Gegants i

Nanos ens va confiImar que "ja estem

acostumats a que no paguen quan haurien
de fer-ho, a més diuen que ens han de pagar,
però segur que el que han pagat no és tot el
que ens deuen".

Viatge per als
xiquets amb

la Penya
Barcelonista

L
a Penya Barcelonista
de Benicarló comunica
a tots els socis, que el

proper dia 22 de febrer de
1.998, organitza un viatge a
Barcelona per als xiquets i
xiquetes socis, i pelsfiJls i filles
de socis, menors de 14 anys,
que vulguin anar a veure el par
tit entre el Barça i el
Compostela, que passin per la
Penya per tal d'apuntar-se. El
preu del viatge, tot inclòs, és de
1.500 pessetes.

Cursos de
formació

FORCEM de la
Unió de

Llauradors

L a Unió de Llauradors i
Ramaders-COAG del
MaestTat oferirà als llau

radors i ramaders durant els
messos de febrer i març diver
sos cmsos de fonnació contí
nua FORCEM en algunes loca
litats de la comarca.

La llista de cursos FOR
CEM és:

Del 23 al 27 de febrer a
Benicarló i La Jana; del 2 al 5
de març a Vinaròs
Traiguera; i del 9 al 13 de
març a Benassal.

...

Carrer Major 40
12580 Benicarló

Tel. : 461657

Fax.: 765280

No podíem deixar de Clíti
car l'actitud del PP a l'ho-
ra de planejal' el "pastillas

so"o "pindolasso". És mereixen que les
panissoles se'ls enganxen i els donen bona
cosa de picor, ni alnb un antihistamínic,
dels que han llevat de les receptes se l:.hal,l
rien de poder llevar. Si només receptaren la
quantitat de pastilles necessàries segur que
acabarien amb el problema. O no.

Un bon basquet de carxofes
per a la platafonna en defen
sa de la Sena d'Ilta. El

temps els ha acabat donant la raó, era necessal"i
conserVal" el nostre patrimoni natural i havien
tTeballat per a que així fos. Just ha estat que les
altes instàncies dels nostre govern de la
Generalitat ho hagen entès i la zona de la Sena
d'!rta quedés ben protegida. Esperem que conti
nue amb altres llocs.
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Cases enderrocades i ocupació
indeguda de carrers

En l'edició de la Foto Denúncia d'aquesta set.
mana hem escollit la cantonada del calTer
Joan XXIII amb el calTer de la Mar.

Podem veure una cosa que s'està fent ja molt
típica a Benicarló, és a dir, cada vegada ens trobem
amb més cases enderrocades en fase de paralitza
ció, que tan sols serveixen per a tindre més bruta la
nostra ciutat i perquè els veïns d'eixos calTers apar
quen per les nits els seus cotxes damunt del que
queda del terra.

També sol ser habitual, que una vegada s'inicien
unes obres, que els membres de l'empreses d'a
questes construccions, agafen més tros del que
havien demant i se'ls havia concedit

De vegades, endelTocar cases i fer obres pot con
vertir-se en un perill per als veúlS en comptes de
servir per a renovar velles edificacions. Caldria un
poc més de diligència per pmt dels responsables de
controlar les obres.

t.. l'... .4 g~¿¡ el Sant Francesc, 95 Benicarló

Actes commemoratius del Dia de la Pau
al C.P. Mestre Francesc Catalan

16 C.PMESm¡;; FRANCESC CA7;'lLAN

El xiquets i xiquetes del Francesc Catalan celebrant el Dia de la Pau

Seguint la tradició dels
daners anys, la comuni-
tat educativa del

Col.legi Públic Mestre
Francesc Catalan el passat
dijous 30 de gener va cele
brarà el Dia de la Pau, diada
instaw'ada pel pedagog i paci
fista Llorenç Vidal en com
memoració de la mOlt de
Mahatma Gandhi i que
enguany s'hi ha commemorat
el cinquantenari d'aquesta
mort.

Durant tota la setmana es
va aprofitar per a tractar el
tema de la pau en totes les
seues vessants per nivells i al
mateix temps preparar els
actes cabdals del dia 30, tan
mateix s'hi va fer una gran
pancarta per a penjm' a l'exte
ri.or del centre.

Divendres mati tots els

alLUnnes i mestres s'hi van
penjar un Pin commemoratiu
d'aquesta diada amb el
Colom de la Pau, amb el desig
de tot cor que finalitze d'una
vegada tota mena de violència
existent al nostre Plmleta
Terra, començant per la nostra
mateixa escola i acabant en
l'esfera internacional.

Per la vesprada a pmtir de
les 16:00 hores van començm'
els actes commemoratius del
Dia Internacional de la No
Violència, però enguany per
motius climatològics vml
haver-se de fer en tres toms a
la Sala Multiusos.

En aquest indret del
col.legi primer alguns alum
nes de cada classe llegien les
peticions per la Pau que s'ha
vien fet durant la setmana i
posteriorment lm alumne de

slsè feia la lectura del
Manifest per la Pau.

Per a conclome l'acte dos
representants de cada classe
anaven soltant els coloms
(cedits desinteressadament
per Joan Manuel Ferrer),
que volien simbolitzar el
desig de tota la nostra escola
per tal que la Pau siga promp-

te una realitat, i finalment ens
acorniadavem cantant tots
plegats el Cant a la joia de
Beethoven, acompanyants
mnb la música de la Novena
Simfonia interpretada amb els
instrmnents de percussió
tocats pels alumnes del cor
d'aquest escola i la de l'orgue
electrònic.
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El passat dijous 12 de febrer es va
celebrar al Saló de Plens de
l'Ajuntament de Benicarló l'acte

de presentació de la Proposta d'Actuació
per al 1.998 a cànec de l'Organisme
Autònom de Cultura. La taula de presen
tació va estar composada pel regidor de
Cultura i president de l'OAC, Francisco
Flos, acompanyat pel tècnic de Cultura
del nostre ajuntament, Enric Belda.

En aquest acte es van presentar les
properes propostes culturals que es faran
durant tot aquest any 1.998, i que són
moltes i amb gran diversitat. Aquest pro
grama cultw·al està composat per vuit
espais culturals. Flos ens va comentar

tots els programes que es duran a tenne,
aquests seran en primer lloc 'Xiqui
Espai' que durant els caps de setmana
de febrer entretindran als xiquets del
poble. Després des del 21 de març fins
al 16 de maig es celebra."à el '18è Cicle
de Conce."ts de Primavera', on la
Coral Polifònica i Societat Musical
faran diversos concerts.També del 16
al 26 d'abril es produirà la '13a
Setmana del Llib."e', però no tindrem
només aquests espais culturals, ja que
arribat l'estiu del 20 de juny al 25 de
juliol es farà participa.' a la gent amb
'Benicarló a la Fresca' ; i sense dub
tar-ho tindrem el tercer Cicle de
Tardor Beni-Art'98, que per aquest
any serà des de! 26 de setembre fins al

19 de desembre.
A més, tindrem uns cicles culturals

que duraran tot l'any, per una banda
estarà el Cicle Estable d'Exposicions, on
s'intentarà promocionar la pintura a
Benicarlò; també com cada any se cele
brarà Benicar1àndia'98 des del 26 de
desembre al 4 de gener; i :finalment com
ja fa prou anys, Flos ens va presentar el
cicle de Programació Estable de
Teatre, on es portaran moltes obres del
Circuit de teatre de la Generalitat
Valenciana, les quals començaran a
l'abril d'aquest any. A més portarem
obres importants i altres espectacles
teatrals.

16 J. R. RAMÍREZ

Vergonyes

H
i ha a qui no li importa ensenyar
les vergonyes, i les porta tot el
dia a l'aire. Això és el que fa el

PP. El PP cl'ac'i i el d'allà. Tots els PP del
pais. No es pliven de res, prometent mil
i una vegades allò que mai es fa realitat.
Ens encolomen a tots el discurs de l'esta-

bilitat econòmica però de fer, fan ben
poc. Una mostra d'això son les vergonyes
polítiques del regidor d'hisenda al nostre
Ajuntament, el sr. Jesus Molina. Aquest
home s'entesta en fer-nos creure que el
números li quadren, però la realitat deu
ser-ne Llila altra quan li costa pagar als
proveïdors de l'Ajuntament. Aquesta
mostra nefasta de gestió econòmica està
donant una fama negativa a l'Ajlrntament
de tots. Una fama que s'han guanyat el sr
Molina i la resta dels responsables poli-

tics de malgovemen la ciutat.
Les subvencions de moltes entitats

encara van ballant de taula en taula per la
casa de la vila sense dignar-se a fer-les
efectives. Imagino, maquavèlicamnet,
que si aquesta és lIDa mostra petita del
que fa el PP als Ajuntaments, com s'ho
deu apanyar per pOltar endavant els pres
supostos generals de l'Estat. No m'agra
daria veure al sr. Molina remenant entre
els dmos de tots els valencians.
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Construir la PAU
.P!'-lJ SU::''ANNA ANGLÉS

Proverbi Hindú. Mahatma Gandhi.

La paloma de la pau, representada als Premis Xavier Arín

l'esperança d'tms dies millors, l'escriptma serà per molts d'ells
el camí a seguir per no pedre's per altres camÏ1ls que només ens
porten a l'oblit. Si en alguna cosa es pot apOl1ar el granet de
sona per a alimentar la pau d'aquest món, és amb les alts, des de
la música a la pintura; des de l'escultma a la interpretació... des
de la poesia a la dança... des de la lectura a l'escliptura. Per això
en veme les cares il'luminades d'aquella canalla recollint els
seus premis, em vaig adonat· que en Gandhi tenia tota la raó i
que si aquell matí havia perdut llil xic d'esperança, aquella ves
prada, envoltada per l'atapida humitat, podia recuperar-la.

Els contes d'aquells futurs escriptors i escriptores, pOlien
missatges tolerants, missatges de pau, d'amor... tot estímuls que
no nàixen per que sí. .. si es reflecteixen en unes lletres de la
pat"aula, aquelles joves promeses literàlies, construeixen pau des
del seu dentiment intern fins que el seu missatge ens aplega als
lectors...

Després delllimatnent de premis, en Josep Vallvel'dú ens va
deleitar amb una conferència que va tindre a la natma i al' en
senyatnent com a cent1'e de les seues pausades i plàcides expli
cacions... el to de ple de sensibilitat fenna en va transp011ar per
tal d'enllestir un dia i incloure amb l'esperança de que aquest
futur ple de bones intencions i que ens esquitxa d'amor per la
natura, siga una reaLitat, si un xiquet ho pot transmetre, nosaltres
tenim l'obligació de ficar-ho en pràctica.

"...Ia força no ve de la capacitat corporal, sino de la volun
tat ferma..."

Però com els dies no s'atenen a cOlllinemoracions i com el
pas del temps, atnb totes les circumstàncies i consequències, no
celebren cap diada... aquell passat divendres va ser un dia qual
sevol i això a aquest món significa que la vida segueix el seu
ritme més real, aquell que està ple de tratnpes, llàgrimes, into
leràncies, ratlcúnies, guenes ... morts inocents, de vegades algu
na, per la seua proximitat, ens trenca llil poc més el nostre sin
gular lit1ne de vida com és el cas de la setmana passada.

Davant aquests esdeveniments, que passen tots els dies, tot i
que prenen més relleu en aquestes diades, l'èsser hwnà hamia de
reaccionar tal i com ens va ensenyat· el personatge feble, però
fort interiorment que era en Gandhi: lluitar per a aconquelir la
tolerància; què guanyarem pensant amb la revenja?, no res, tret
de pedre un temps meravellós i envelinar-nos l'esperit. Davant
un dia trist, com el del divendre 30 de gener, allò millor és fer el
que es tenia previst, per exemple, anar a veme el futur que com
a anna tindrà el paper i la tinta. Els joves creadors que van par
ticipar al IX Premi de Contes Xavier Adn, són a més del futur,

~~.~~<=>I~

Feia 50 anys que en Mahata Gandhi era
abatut per un radical hindú, el món havia
perdut una de les figures amb més civisme
que han hagut

Aplega un moment que s'ens fa difici1 parlar de pau, s'ens
acaben les paraules per condemnar assasinats, extor
sions, violacions, guelTes, atemptats... a llila persona se

li acaben els qualificatius, les definicions, les lògiques... El pas
sat divendres 30, jo havia reservat la vesprada per celebrar el
DIA LA PAU, havia llegit a aquest setmanati que al saló d'ac
tes de la Caixa Rmal es lliurarien els premis de contes Xavier
Arín... com que l'escriptma és una manera de const1uir i fomen
tar la pau, em va parèixer que aquesta seria una bona fOl1na de
conunemorar aquest dia tan important, el dia de la Pau i la
Tolerància; feia 50 anys que en Mahata Gandhi era abatut per
un radical hindú, feia tot just 50 anys que el món havia perdut
una de les fil:,rures amb més integritat i més civisme que han
hagut... estava, i encara està, per datnunt de totes les coses, fins
i tot, de la mOli, per això estic segma que en el seu últim
moment, en el seu últim suspir de vida va perdonar (i va desitjar
que tots o ferem) a l'home que va comet1'e aquell brutal clim. En
Gandhi ha estat, i encara ho és, motivació per altres persones,
inspiració i font incombustible de sabiduria, d'aqueixa sabiduria
humana que ens impregna, però que és sovint ignorada per les
nostres ànimes atibolTades d'odi, competició, egoisme, envet
ges... en honor a aquest personatge, cada any l'aniversari de Ia
seua mOlt es commemora una diada per recordar-nos l'afable
que pot ser la pau i la tolerància, pilat·s bàsics per sobrevime ací,
a aquest planeta ten'a, on no som més que hostes.

Llibreria • Papereria • Copisteria
Fotocòpies· Còpies de plànols • Enquadernacions

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume· Tel-fax 47 5698 Benicarló

Faces dissabte °no,
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E
l mussol des de fa temps ve afir
mant que l'espècie humana, des de
que va deixar d'anar a quatre gra

pes, s'hi caracteritza per la seua constant
contradicció en les maneres d'actuar i jus
tificar totes les coses que l'envolten, tant
si li afecta directament com indirecta
ment.

El mussol malgrat aquesta idiosincrà
sia dels éssers hwnans, que dificilment
canviaran acords i tractats, no pot deixar
passar l'avinentesa de seguir demmciant a
algunes de les seues actuacions que a
vegades s'hi convelteixen en qüestions
totalment paradoxals si es comparen amb
les dates que hi passen.

El mussol té clar que els éssers humans
necessiten legitimar la hipocresia redac
tant papers mullats sobre eh'ets universals,
acords sobre biodiversitat, protecció d'es
pecies en perill d'extinció, etc, però que a
l'hora de la velitat només cal mirar com
alguns éssers humans maltracten a la resta
d'éssers vius per assabentar-se'n de que
estan bojos.

Espècie paradoxal?
El mussol ha volgut posar sobre la

taula dues d'aquests paradoxes humanoi
des, la primera és com en el Dia de la Pau
i de la No Violència lm grup d'éssers
hwnans que no estimen la vida d'altres
humans que no combreguen amb el seu
pensament totalitalista, són capaços de
matar- per darrera dues persones iJl'lOcents
que la seua única culpa era ser d'lm paltit
polític, les raons d'accions tan vils com
aquesta el mussol mai podrà arribar a
comprendre.

La segona és que aprofitant el Dia de
l'Arbre, on per celt molts éssers humans
polítics d'allar per casa s'hi apunten per
sortir a la foto, des de l'ajuntament s'ha
volgut recuperal' la celebració d'aquesta
diada, perduda l'allY passat, amb l'orga
nització d'wla caravana de cadellets esco
laI's per repoblar Ulla zona de secà que el
mateix ajuntaJllent va destrossar no fa
molt per a crear un camp de tir per a la
practica de l'escopeteria ociosos, SOlt que
no era ni el Dia del Medi Ambient, 'ni el
de la Biodiversitat, etc.

El mussol malgrat que hi sembla que

Fitxa de subscripció

aquesta pujada és la segona contradicció
vol aclarir ràpidament que no és així, ja
que la veritable paradoxa està en la coin
cidència en que la setmana de l'aI"bre els
mateixos éssers hwnans que promouen
aquesta calnpanya de reforestació escolal',
van i manen anencar tots els aI'bres del
calTer Isaac Albeniz, també conegut pel
camí Artola.

El mussol creu que aquests aI"bres no
els han arrencat per evitar algun nas xafat
damwlt un tronc per culpa de l'excés de
velocitat de la motocicleta guiada per
alf,'l.m que altre cadellet que va a estudiar
al lES Ramon Cid i que per tant la millor
alternativa era retirar de soc arrel tots els
aI'bres.

El mussol està convençut que aquesta
acció durant la celebració del DIA de
L'ARBRE, matant uns quants ídem, és el
símbol de l'estima que hi tenen els éssers
humans del PP per les especies vegetals
socialistes, i sinó només cal donar una
ullada a quants aI"bres hi queden dels
plantats dW'ant el quadlienni socialista a
Benicarló.
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L'lES 'Joan Coromines' va celebrar

la festivitat de sant Joan Bosco
;~ lES 'JOAN COROMINES'

C
ontra les previsions més opti:ujstes dels metereòlegs, el
dnuecres dia 28 de gener a llES'Joan Coromines' es
va celebrar Sant Joan Bosco, el patró dels aprenents.

De fet, el dia va començar com una continuació de la llit: aigua
a cànters, però cap a mitjan matí Sant Pere va tancar les aixetes
en veme la brigada de serveis de l'Ajuntament que es dirigia
cap a l'Institut per desembarcar-hj les magnífiques torradores
consistorials. La llenya, sortosament, havia passat la nit a recer
i en va haber prou per encendre-la amb la cura d'uns pocs alLUu
nes de cinquè. Que per això són els grans.

En l'ambient de germanor que tan sols
saben propiciar alguns mestres, l'àpat va
transcórrer a l'aire lliure, sobre les posts
que havien facilitat la Caixa Rural de la
ciutat

La pluja, sense fitxatges milionaris, va véncer sobre la pista
mullada en tots els partits de futbol-sala que s'hi havien previst
i, per aquest motiu, van beure oli els pemjJs amb què s'havia de
premiar els alumnes guanyadors. Una altra cosa van ser els jocs
de taula i els esports de baix risc, com el bàdminton i el teTU1is
de taula. Per celt, ací va destacar imbatut Daniel Guerrero, un
xiquet de 2n d'Esa tot agilitat i precisió amb la paleta. Cap a
les onze tota la comurutat escolar estava convidada a la xocola
ta que havien preparat Pili i Tina, les dilectes encaITegades de
la cantina de l'Institut. Incomparable. Plenament reconstituïts,
els participants inscrits van engegar la gimkama preparada per
les classes de cinquè i tot el Centre anava ple d'alumnes rodo
lant lligats amb una corda... l'esbanà de Càlig, en dúieu. Una
festa en què els xjquets i les xjquetes de l'ESa es trobaven com
a peixos dins l'aigua, que és el seu element.

A les dues van poder llençar la carn sobre les graelles i va
començar el concurs de confecció d'allioli. El premi, consistent
en un diploma acreditatiu, va endur-se'l el jove Albert
Miravet, que va materialitzar amb elegància una secreta recep
ta familiar. En l'ambient de germanor que tan sols saben propi
ciar alglms mestres, l'àpat va transcórrer a l'aire lliure, sobre les
posts que havien facilitat la Caixa Rural de la ciutat.

L'acte culmjnant va tenir lloc a la Sala d'Actes del Centre a
partir de les set. Consistí en el lIimament de trofeus als guan
yadors, a les guanyadores i a tots els participants en les activi
tats del matí. Durant l'entranyable cerimòrua, conduïda amb
resolució per la Regina de Festes de Benicarló de 1.997, els
aprenents van fer presents de productes típics de l'horta i secà
bellicarlandos als emocionats professors en senyal de pau i de
gratitud.

¡LOCAL CLIMATIZADO! .

, " ". ,..

- Desayunos
- Almuerzos
- Bocateria & Sandwicheria
- Platos combinados

Avda. Corts valencianes, 15
Tel.: 471167 BENICARLÓ



La Unió vol el 'pixat' dins les assegurances agràries
,;6¡ UNI6 DE LLAURADORS-COAG

L
a Unió de Llauradors i Ramaders-COAG exigeix a
l'Administració que contemple el pixat com a risc a
cobrir dins de les assel:,'l.IHmCeS agràries i així compensar

les elevades despeses d'aquest any.

La Unió de Llauradors vol que
l'Administració es comprometa pública
ment a donar una solució a aquest proble
ma sense aplaçaments

La Unió considera que és el moment oportú perquè
l'Administració tinga en compte, ja, com a ¡isc a cobrir, el pixat
(danys fisiològics a les clementines causats per les pluges o per
l'excés d'hlll1ütat) dintre de l'actual sistema de segurs agraris i
que compensa, mentres tant les grans pèrdues que els citricultors
estan tenint durant aquesta campanya. La Unió senyala que és
una realitat evident els danys que el pixat està provocant en la
producció de clementines i vol que l'Administració es compro
meta públicament a donar una solució a aquest problema sense
aplaçaments.

I~GREVOL
COPISTERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

• Fotocòpies i còpies de planols
• Enquadernacions de tot tipus
• Papereria i material d'oficina
• Llibres de text.,

NOUS SERVEIS
• Plotejat de planols (C/BN)
• Impremta ràpida
• Digitalització d'imatges
• Servei de fax
• Material de reprografia

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

NOVA ADREÇA

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
'à" /fax 475698 • 12580 Benicarló (Castelló)

Actualment, i per mitjà de La Unió, s'ha creat un grup de tre
ball específic que estudia una proposta d'aquesta organització
professional agrària sobre els efectes del pixat en 100 pm·cel·les
de les comarques castellonenques per a observar l'evolució dels
danys. En aquest grup pmticipa tot el sector sota la coordinació
de la Direcció Provincial del Ministeri d'Agricu!tma a Castelló.
No obstant, La Unió diu que és el primer pas i reclama ara que
els responsables estatals assumisquen ja que el pixat és una
necessitat a cobrir.

On està
?
•

Busca'ns des de 1'1 de febrer al nostre nou establiment
Estudiant, amb el camet jove o d'estudiant

CÒIJies al millor preu i importants descomptes en papere."ia
--------------------
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El Centre Excursionista de Castelló va visitar

les terres del Nord de la nostra província
jÓJ SUSANNA ANGLÉS

El cap de setmana del 24 al 25 de
gener passat, el Centre
Excursionista de Castelló va

recóner aquestes ten'es interiors del nord
del País Valencià.

Tot i que el primer dia, per les
inclemències del temps, es va haver de
modificar l'itinerari senderista, que tenia
d'anar des de la Mata de Morella al
Portell, passant per indrets tan merave
llosos com el poblat abandonat de Les
Alberedes. En lloc d'aquest itinerari, es
va anar des d'Ares fins al Portell, pas
sant per l'Et'mitori de la Mare de Déu
de la Font, Castellfort i Villafranca.

El segon dia no va fer falta canviar l'i-

tinerari, i es va anar, com estava previst,
des del Portell fillS a dins del Forcall,
passant per La Creu del Gelat,
Cintorres i l'Ermitori emblemàtic de
Sant Cristòfol de Saranyana, d'on els
experts asseguren que es pot gaudir d'una
vista immensa (tot i que per això s'ha de
sentir dins d'un mateix el desfici sincer
per la natura).

Les millors postes i eixides de l'astre
sol es poden veure des d'aCÍ ben prop, no
ens cal fer gaires kilòmetres; després de
visitar l'Ennitori, l'excursió es va des
plaçar al Forcall, on els de Castelló eren
esperats per l'autobús i on els integrants
d'aquesta comarca tenien ja el seu mitjà
de transport. Per les ten'es de Castellfort

L'aprenent
Selecció i adaptació de textos

E'JJ .JOAN GREGORI ALBIOL

E
na és de olvidar lo estat en què
estigué la Seu de València tot
aquest temps. Y és de saber que

dins de la Seu y avia molta roba y joyes
que'ls cavallers y altres persones avien
acomanat, per por dels agermanats. Y
molts cavallers estaven aposentats en la
Seu per les capelles, ab ses mullers y
fills, y alli dormien; los quals, per no
aver tengut possibilitat, no se n 'heren
anats ab temps com havien fet molts
altres. Y també n'i avia molts que per
malalties eren tornats a València y esta
ven en la Seu per estar com estava la ciu
tat.

E vist per los canonges que cada dia
no feyen sinó saquejar les cases dels
cavallers, reselant que no vingués Vicent
Peris a saquejar la Seu, perquè ell era lo
que més mal.feya en València, en compa
nia de molts tacanys que no tenien què
perdre, determinaren los dits canonges
que prengueren tot lo argent y reliquies
que estaven en la .l'aeristia y pujaren-ho
al campanar, y desvestiren la custòdia y
pugaren-Ia també al campanar. Yalguns
canonges y molts capellans estaven apo
sentats en la Seu y tenien molts hòmens
ab escopetes. Y lo trajdor de Vicent Pèriz
ab sos sequaços, que no heren poehs,
com aquells que tenien poch que perdre,
aprés de haver saquejat moltes cases de

cavallers, volgueren empendre de saque
jar la sacreslia de la Seu. Y los canonges
y capellans, ab los que estaven dedins, la
deffensaren tenint tancades les portes y
ab moltes escopetes. Yaxifón defensada
a mort del dit Vicent Peris, que no fon
poch lo perill en què estigué posada la
Seu en tot aquest temps.

Guillem Català de Valeriola, Breu
relació de la Germania de València, circa
1525

Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló



iÓ! PACO Dl!-LCAS7'ILLO I RODOLFO SERRANO
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Nova derrota del Benicarló

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

ALUMINIOS, CRISTALES, PERSJANAS

Tinc la sensació que algú em pren
un poc el pèl que em pentino tots
els matins. No sé quant de temps

fa que escric quasi totes les setmanes una
crònica o dues, amb l'obligació d'omplir
una pàgina sencera. Mentre espremo les
neurones delmeu cervell frus a límits ina
bastables, n'hi ha ben a prop d'aquesta
pàgina qui es dedica adeixar vegetar la
seua mand:r~.all1arg de la publicació, amb
argwnents dubtosament definitius. El
número de la setmana passada ha estat el
súmmum de la poltroneria. Amagat sota
una sotenada sotsdirecció, el sotasignat
de la cone¡"llda secció La Clacaja fa dues
setmanes que fa sa:fi"à.Aquesta dan"era ens
ha ofert una mostra dels dibuixos que han
filigranat la seua pàgina. Potser són símp
tomes de la seua anibada a la meua edat
(la tercera). Espero que no li passe com a
altres col'laboradors cie La Veu que, amb
tanta subtilitat com poca vergonya, han
deixat les seues participacions setmanals
bé per a passar-se a la competència, bé
per a dedicar-se a altres feines econòmi
cament menys nmestes. Aquí, els que ens
deíxem les banyes clamunt el paper sem
pre som els mateixos. Per això he decidit
fer lm lIJtimàtllm a la direcció de la revis
ta: o em clonen una pmticipació en els
beneficis de l'empresa o, a pmtir d'ara,
em dedicaré a contar tot el contrm-i del
que ha passat aJ camp. I ningú no se n'as
sabentarà. De moment, aquesta setmana
em comportaré i, en atenció a vostè,
pacienciós lector que s'ha gastat els vint
duros setmanals (últimament gairebé
quinzenaJs) proclll"m'é contar-li allò que jo

vaig veure diumenge passat.

El Foios es va mostrar com
un equip especulatiu i, per
damunt de tot, violent i
beHicós. Una trup, formada
per hòmens que poc tenen
que envejar Matusalem, es va
dedicar a repartir estopa atot
jugador local que es posava
per davant

Per fi va mTibar a Benjcarló el gran
líder de la categoria: l'omnipotent Foios
(que, per Ct:rt, és del mateix poble que
lilla saga de toreros famosos que té no-sé
quantes penyes taurines al nostre abast),
per tal de perpetrar el seu pmtit setmanal.
Tots esperàvem veure un grml espectacle
digne del més regular dels equips del nos
tre grup. Tal i com avançava el partit, el
conjunt de I'h011a anava mostrant la seua
cara, deixant ben clm- per què és el primer
classificat. Encara que la seua figuraja no
lli és (un brasiler que a meitat temporada
va fugir cap al seu país d'origen), el Foios
es va most:rm" com lm equip especulatiu i,
per damwlt de tot, violent i bel·!icós.
Aquesta tmp, fonnada per hòmens que
poc tenen que envejar Matusalem, es va
dedicar a repmtir estopa a tot jugador
local que es posava per davant, amb la
benevolència del jutge de tom. Ruben
Flos i Adell van haver d'abandonar el
canlp a conseqüència del joc explosiu

dels líders. Però no van ser els únics
tocats. Els vaJencians van marcar a la pli
mera ocasió cie gol que hi van tenir -ben
entrada la segona part- i se'n va anar tot
a pacte. El CDB no va donar en cap
moment sensació de pelill i es va notar en
excés l'absència del golejador Àngel.

Ricm"do Martínez haurà de treballar de
vaJent per tal de jugar la moral dels seus
jugadors, que es deu tTObar sota mínims.
És Ima llàstima que el gran esforç que
està fent la Jlillta Directiva presidida per
Isidro Coello no es puga veure reflectit en
l'aspecte esportiu.

El proper partit serà al camp del Puig
de Santa Ma!ia, que es tToba per davant
del Bemcarló a la classificació. Com
sempre dic: si es perd, tal dia farà llIl any.
I serà qüestió d'anar plamfica!lt la tempo
rada que ve.

Per acabar, voldlia destaca!" que es va
guardar Lm minut de silenci en memòlia
de Joaquin Albiol Ra!nja, conegut al
poble com El Peque, exjugador del
Bemcarló i gran aficionat al futbol.
DeSCa!lse en pau i des d'aqLú donem la
condolència a la seua família.

-
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Resultats prou negatius per als equips de la nostra pedrera

¡{¡j KOSfICKf MATEU

Els equips de la pedrera del
C.F.Benihort, van disputar una
nova jomada de Lliga, clins de les

diferents categories on juga cadascun
dels seus equips.

Després de dos setmanes de descans,
obl igat per la pluja, els joves valors beni
carlandos van lluitar de valent per defen
sar els seus colors tenint sort diversa,
encara que en aquesta jornada els resul
tats van ser, generalment, negatius.

Pel que fa al s màxims representants
del C.F.Benihol't, el Cadet'A' va guan
yar a casa per 5 a I al At.Ondense 'A'.
Mentre l'Infantil 'A' va caLU'e davant
l'infantil de l'At.Ondense 'A' per Oa l.

Per la seua pmt els equips del Cadet
'B' i l'Infantil 'B', van caure derrotats al
sempre dif1cil camp del Benicassim 'B',
per 2 a 1 i 4 a 1 respectivament.

Quant a la Lliga Nord Aleví els resul
tats dels equips del Benih01t en aquesta
jomada van ser:

Benihort 'A' - 13 Sant Mateu - 4
Benihort 'B' - O Alcalà - 2
Benihort 'c' - 2 Peníscola - 3

Per últim a la Lliga Nord Benjamí,
tan sols va jugar un equip del Benihort:

Benihort 'C' - 1 Peníscola - 14

Més sort han de tenir els nostres
eqUips en properes ocaSIOns.

l6J ELOi BAYA1UU

Nova derrota del C.B.Benicarló
Calp - 65
C.B.Benicarló - 49
El C.Bàsquet Benicarló no va donar la talla a Calp
Els xics del Club Bàsquet Benicarló van caure derrotats a la

pista del C.B.Calp, un dels equips pLmters de la classificació. En
ill1 principi, aquesta derrota podia estar dins del previst, però els
homens de Mm'zà tindrien d'haver lluitat una mica més per
aconseguir el triomf.

A la primera meitat els benicarlandos van començar molt bé,
i no deixaren als alacantins anar-se'n del marcador fms a la fi
d'aquest periode. Els locals van aprofitm' les en'ades dels beni
carlandos als tirs lli ures i van aconseguir aribm' al descans amb
una còmoda renda de dotze punts.

La segona meitat va ser un voler i no poder dels nostres juga
dors, i no van poder per l'actuació arbitral que va afavorir els
locals en tot moment aconseguint Lm pm'cial de 17 a 1. Els nos
tres ho van intentar però la diferència al marcador ja era lm obs
tacle insalvable.

Molt tenen que millorar els benicm'landos, ja que estan a la
posició onze dels catorze equips que fonnen la categOlia de 2na
Autonòmica.

l6J LAUR. 1 LLOPiS

Nova derrota dels xics del C.H.Benicarló

C.H.Benicarló Masculí - 14
C.H.EI Vendrell - 21

Els xics del Club Handbol Benicm'ló van tomar a caure
derrotats davmlt el dificil Vendrell, un dels equips més
en forma de la 3a Catalana de handbol. Els xics diIigits

per Forés no van poder aguantar el ritme dels d'EI Vendrell i
van acabm' cedint el pmtit per un avantatge de set gols, que va
reflectir qui va ser el millor dels dos equips.

Les xiques van començar amb
derrota la fase d'ascens

C.H.Perelló - 14
C.H.Benicarló Femení - 6

Les xiques també va caure derrotades, encara que
aquesta derrota té una bona explicació, les benicm-Iml
des es van presentm- al pavelló del Perelló amb una

jugadora meys, i sense recanvis a la banqueta, Per això, no
van poder aguantar el ritme de les catalanes i van caure per
golejada.
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Pa i circ
Els dirigents valencians han tornat a recuperar
el 'Pa i circ' per tal de tenir-nos contents una
vegada més. Eduard(oh) Zaplana i Rita Bar
berà no van dubtar ni un instant per tal de
posar-se una bufanda al coll i sortir al carrer
per animar els equips del València C.F. i Pamesa
València de bàsquet en una jornada històrica.
Almenys per a ells.

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
ESTUDIANT OE CO~fUNIC¡\CIÓ AUJ)JOYISUAL

agbm agic@hotmail.com

És la política de la Carxofa.
circ'.

que lm poble com el nostre tinga govemants
com aquests.

Una cosa és seguir la nOlmati
va dels romans i fer llim política,
diguem-ne, popular per tenir tothom
content però una altra és confondre
Aaron Swimson amb Andoni Zu
bizaneta.

Els valencians som una raça
diferent. Un punt a banda. Una espè
cie en extinció que cal mantenir. Som
els únics que podem anar a celebrar
un esdeveniment sense saber ni tan
sols què és allò que celebrem.

Això demostra una vegada més
que la religió ha deixat de ser l'opi

• de! poble. Ara, i molt bé que ho saben
els nostres govemants, la nostra dro
ga és l'esport. És el nostre pWlt dèbil

;~:: o, almenys, el d'una gran part de la
" societat. Avui en dia si un regidor
t· benicarlando vol deixar-se veme no
~; ha d'anar a missa sinó al Municipal de
.~

la Carxofa.
r és que a Benicarló també

coneixem molt bé aquesta política de
sortir a la foto quan ens interessa.
Hem adoptat la doctrina del 'Pa i

He de reconèixer que a.questa setmana he
fet coses molt poc pro
ductives. Un cop acabats

els exàmens, he decidit estar tot
el dia a casa a1temant, i fms i tot
balTejant, el llit i la televisió.
Gràcies a aquesta política de
rehabilitació social he tingut l'0- •

portunitat de veme moltes coses
inèdites de la T. V. Un exemple
són les 7 repeticions del' Así se
hizo... Titanic' que La 2 ha emès
en tan sols 3 dies. Això resumeix
a la peIfecció la política dels
nostres govemarlts. Quan hom
no sap què fer: espectacle per al
poble.

Amb l'esport passa el mateix.
Tots els polítics estrenen corbata
cada cop que un equip del seu
àmbit geogràfic guanya alglma
cosa. Diu la llegenda que Rita
Barberà (amb la bufanda del
Pamesa al coll) va preguntar
quan va rebre els campions de la
Copa del Rei de bàsquet si no
era un poc estrany que un equip
de futbol tingués jugadors tan

t---~

alts. Per rematar de cap millor,
va pensar. El que és estrany és '-----..:;....-:..:.:::;;~~~~2S;;Ei;~o:.;;;¡;~"___.J

TRES 801'1' "MULTITUD
..... DE OVENTES
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ACTIVITATS

Dissabte 14 i diumenge 15 de febrer
Organitzat per l'Organisme Autònom de
Cultura, espectacle infantil 'Xiqui-Espai'. Per
al dissabte 'Taller d'Expressió' a càrrec de
Quico i Tica, el diumenge Espectacle de
Pallassos amb 'Moniato Show'.
Lloc: dissabte 14, a l'Annex de l'Auditori
Municipal; i diumenge 15, al carrer Cabanes
n.16, local de l'Associació Musical.
Hora: 10:30h dissabte i 17:00 h diumenge.

Dimarts 17 de febrer
Organitzat per l'Associació de la Dona
Llauradora, xarrada sobre la Poda de rosers
cànec dels membres de la 'Jardineria Evergreen'.
Lloc: Salò d'Actes de la Càmera Agrària, a la
Plaça de la Constitució.
Hora: 20:00 hores.

Dijous 19 de febrer
Organitzat per l'Associació de la Dona, viatge
als Carnavals de Vilanova i La Geltrú. Amb la
visita a les Bodegues Torres i al Museu de Vi de
Vilafranca del Penedés. Dinar en 'Cavas Park',

amb show i ball. A la vesprada s'anirà a la la
Cavalcada dels Carnavals de Vilanova i La
Geltrú.
Lloc: Eixida a la Plaça de Sant Bartomeu.
Hora: 08:00 hores.

Giro al infierno, Oliver Stone el director de Platoon, ens mostra l'amèrica profunda
Wishmaster,una història més de terror del director de Pesadilla en Elm Street

"f~,He- ""'>'..)V",""""
...~... fIr.¡,.,,-,><-h

<·"·,,,,,,,,s.,~

""'+-""'''''-.-...... 40- ....." ....

JÓJ REDACCIÓ

Giro al infierno, del director
Oliver Stone fà un retrat de
l'amèrica interior, on un estafador
es veu embolicat en un fum de
situacions d'allò més surrealistes.

Tot situat en un poblet,
d'Arizona, continuant amb els,
assassinats deixats a la seu I

pel.licual Asesinos natos. Està I

interpretasda per Sean Penn, I

Jennifer Lopezi Nick Nolte.
Wishmater, l'altra pel.licula;

que s'estrena a les nostres panta-I
lles, no és més que una altra histò- '
ria de terror del l'estil típic del;
director de Pesadilla en Elm'
Streeet
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I EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

T/H4aé >-Í¡ HA qu~ AFiF.!MA~ Qvé
"Te... iM ,., PRoP (JOS AEiRoPOR.TS f1~

<:tue si<J,iJiFiCA Ht:lL.TA co~P¡; T&NC;A.

mal'li.ses

L'Aero ...pot
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Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de divendres 13 a dilluns 16 de febrer

ESTRENES NACIONALS

DO I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
BENICARLÓ

VINARÒS
---==-='-=-=-=.I.•1. •~INlh\\A C:CLISEUM

Equipats amb

HORARIS

Divendres: 22:30h
Dissabte : 20:00h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:0011 i 22:3011
Dilluns : 20:0011 i 22:30h

Divendres: 22:30h
Dissabte : 19:45h i 22:3011
Diumenge: 17:3011,20:0011 i 22:3011
Dilluns : 19:4511 i 22:30h

WHISMASTER

Tammy Lauren

SE LO QUE HICISTE

EL ÚLTIMO VERANO

GIRO AL INFIERNO

Sean Penn i Nick Nolte

Tardes-STARSHIPS TROOPERS

Nit-L.A. CONFIDENTIAL
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