
Setmanari d'Informàció Gèneral i Cultural' Divendres, 8 de maig de 1998' Núm. 134' Any IV- 100 pies

Els constants robatoris a les seues finques, i la poca seguretat que se'ls garanteix són les causes mincipals
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EDITORIAL
L'eficàcia de la policia rural

o l'art de no poder arribar enlloc

L a policia o gUal'dia rural no en pot fer més? Només hi ha dos
gUal'dies rurals per a cobrir les 24 hores que té un dia, 350 dies a
l'any, i tot el terme de Benicarló. Si es vol tenir una vigilàcia als

nostres camps aquestes dues persones hauran de fer torns de 12 hores
sense cap dret al descans setmanal.

Com es pot deduir facilment observarem que el nostre terme queda
moltes hores al dia, i molts dies a l'any sense vigilància.

La regidoria de Governació, com tot l'equip de govern ja ens té acos
tumats, fan alguna cosa i creu que ja ha complit. El nostre ajuntament
ja fa massa anys que segueix la llei dels mínims, i sempre estem en pre
Cali Dues persones per a tot el terme són suficients?

Per altra banda tenim la guàrdia civil i també existeix el SEPRONA,
que per ací, com es veu que no paguem impostos, encara no ha arribat,
al final tot continua de la mateixa manera i pel terme es continua robant.

Una altra cosa que podemdestacal', a la vista de com continuent els
robatoris, és la poca coordinació que hi ha entre els diferrents cossos
policials responsables de la protecció de les nostre terres. ¿Si haurien
reunions entre els distints cosos policials i els afectats periòdicament, es
podrien fer minvar aquests robàtoris?

La conclusió es clara, eis llauradors ja n'estan un poc farts d'actes
poc eficients i de cara a la galeria, i si no volem que alguna vegada es
prenguen lajustícia pel seu compte, amb els problemes que això podria
comportar, seria millor que els nostres governants prengueren les mesu
res adients. Més personal i millors mitjans tècnics.

El cartell del Títol de Vila
i el Gabinet de Normalització Lingüística

M
olts actes, molts, per conmemoral' el Títol de Vila de la nos
tra ciutat. Però si els fan amb tanta cura com han fet el cartell
del 475é aniversari de la concessió del Títol de Vila a la nos

tra ciutat, anem apanyats.
A bombo i platerets, es van presentar tots els actes d'aquest aniver

sari als mitjans de comunicació, introduïts gràficament per un cmiell 
prou "cutre" per celi-, amb greus errades ortogràfiques.

No sabem si el Regidor de Cultura i el tècnic se'n va adonar, però
la imatge deixada no es precisament la millor, i més si tenim en comp
te que tenen un Gabinet de Normalització Linqüística que suposem, està
per fer aquestes feines d'assessorament i correcció.

A 1'acadèmic de la lengua Manuel Alvar li presentaran el mateix car
tell? AI poble esperem que tampoc. A veure si farem riure.

Telèfon de La Veu
461618

-
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Els membres de la Unió de Llauradors i Ramaders de Benicarló estan farts dels constants robatoris
, .

Es eficient del tot la Policia Rural d'e Benicarló?
~E ISMAEL M~1TEU

En un principi tot va quedar
clar i les dos.parts es va posar
d'acord, però després la situa
ció no va canviar, tot va conti
nuar igual.

Amb el temps, els robatoris
van anar creixent, j La Unió va
tomar a queixar-se, i tampoc
es va millorar; per això gran
quantitat de llauradors van
voler defensar-se per ells
mateixos- amb patrulles de
llauradors- però la Unió de
Llauradors s'hi va oposar. Una
de les raons d'aquesta negati
va a les patrulles de llauradors
va ser l'ús d'escopetes de què
van paTlar alguns afectats molt
emprenyats, la qual .cosa
haguera pogut pOliar conse
qüències tràgiques, tan sols el
diàleg i les millores en la
vigilància poden ser les solu
cIOns.

Les cascs de camil són els habitatges més desprotegits de la nostra ciut:~

Des delmes de setembre de
1997 Benicat'ló té dos agents
rurals, els quals depenen de la
Policia Municipal i del regidor
de Governació, Antonio
Cuenca, però pel que sembla,
aquesta Policia Rural no ha
començat la seua tasca amb
molt d'èxit. La poca activitat
d'aquesta Policia Rural no va
agradar als llauradors de la
nostra localitat, els qual eren
robats i se sentien desprote
gits.

Les queixes dels llauradors
a.ITibaven a la Unió de
Llauradors, i aquesta entitat,
en defensa dels seus afiliats,
va mantenir lma reunió amb el
regidor de Governació, en la
qual els llauradors van expo
sar les seues idees al voltant
del funcionament passat i
futm d'aquesta Policia Rmal.

La Policia Rural,
depenent de la
Policia Local i del
regidor de
Governació, no ha
començat la seua
tasca amb èxit

es fan per zones, per patiides
del nostre poble, i a més, els
lladres solen ser els mateixos.
La Policia Municipal de
Benicarló i la Guàrdia Civil ja
coneixen aquests lladres, per
què han estat detinguts diver
ses vegades, i el que encara no
és comprén és per què encara
estan llimes i actUatlt amb tota
tranquil·htat.

D urant els últims temps
, a la nostra ciutat s'han

multiplicat els robato
ris en casetes de camp i altres
tipus de finques on treballa o
viu gent que es dedica (o no)
al camp.

Pel que sembla últimament,
les hortalisses, els cítrics i les
verdures no són els objectius
predilectes dels lladres, segu
rament a causa del baix preu
que tenen al mercat, però s'es
tan posant de moda els robato
lis d'utensilis per a la llar,
llenya, plaques solars, bicicle
tes, generadors d'electricitat, i
sobretot de maquinària agríco
la, on s'han donat casos en què
les pèrdues econòmiques
superen el mig milió de pesse
tes.

És sabut que els robatoris
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La Unió de Llauradors i Ramaders exigeix
millorar la Policia Rural de Benicarló

Jl'iJ REDJlCC7Ó

.Toau Brusca, Secretari General de la lJuió de Llauradors i Ramaders-COAG
a l'Alt i Baix Maestrat, s'ha queixat reiterades vegades dels robatoris al camp

Als llauradors del nosh'e
poble se'ls ha esgotat
la paciència en els

darrers mesos, i en veure que
la Policia Rural no canviava
d'actitud, van haver d'acudir a
organismes més enllà del nos
tre ajuntament.

Membres de la Unió de
Llauradors i Ramaders van
enh'evistar-se amb el
Comandant en Cap de la
Guàrdia Civil a Benicarló. El
Comandant va coincidir amb
els membres de la Policia
Local, afinnant que els aièc
tats havien d'efectuar més
denúncies, ja que fins al
moment no eren moltes les
efectuades.

Joan Brusca, Secretari
General de la Unió de
Llauradors i Ramaders-COAG
del Maestrat, va comentar, per
a La Veu, que "és molt possi
ble que el SEPRüNA, el
Servei de Protecció a la
Naturalesa depenent de la
Guàrdia Civil, s'ubique a
Vinaròs, amb la qual cosa el
terme de Benicarló estarà
molt més vigilat". A més de la
proposta de la Guàrdia Civil,
Brusca va dir que membres de
l'Ajuntament "han confirmat
que la Policia Rural ha aca
bat un curset d'aprenentatge
d'algunes tècniques, i que ja
es disposa d'unes motos tot
terreny per vigilar les parti-

des de Benicarló".
Si realment millora la

vigilància als nostres camps es
podrien evitar enfrontaments
entre propietaris i delinqüents
comuns, com s'han donat en
alguns casos, i on fins i tot s'ha
arribat a les mans; inclús exis
teix un cas on els lladres han
denunciat al propietari per
agressions fisiques. Per al
Secretari de La Uruó al
Maestrat "s'han d'evitar
aquests robatoris, per a
poder evitar casos com l'es
mentat, que va passar fa dos
caps de setmana".

Joan Brusca: "crec
que no és suficient
tindre tan sols dos
agents rurals per
vigilar tot el terme
de Benicarló"

Com es pot veure els pro
blemes són recents, i a més,
molt freqüents, on inclús peri
lla la integritat dels propieta
ris. Joan Brusca opinava al
respecte que la Policia Rural
"ha de tindre més contacte
amb els llauradors, i encara
que han acabat un curset de
formació, crec que no és sufi
cient amb sols dos agents
rurals per vigilat' tot el terme
de Benicarló".

El màxim representant dels
llauradors vol, a més, que "la
Policia Rural es diferencie de
la Policia Local, amb altres
vestimentes, i que coneguen
als llauradors, sàpien allò
què estan cultivant, i quines
són les èpoques millors per al
camp". Però la caractelÍstica
fonamental que ha de tindre la
Policia Rural és la de "conèi
xer totes les finques i zones
de Benicarló", va afinnar
Brusca.

Amb tot això, la Unió de
Llauradors i Ramaders ha vol
gut anar més enllà, i han pre
sentat lma proposta al
Subdelegat del Govern de la
província de Castelló,

Sanchez Teran, en la qual es
mostra la preocupació que
tenen els llauradors per poder
estar molt més protegits, tant
ells, com les seues [mques i
collites.

Per concloure, Brusca, va
voler deixar clar que els roba
toris "mai s'acabaran, però
almenys es pot donar segure
tat als llauradors, i garantit
zar la seua protecció, ja que
sempre es corre una mica de
perill. Alguns pmpietaris
han arribat a tancar les
seues finques, encara que
aquesta no és la solució, per
què tots no poden permetre's
aquests luxes".

Carrer Major 40

12580 Benicarló
Tel. : 461657
Fax.: 765280

El cartell de l'ani
versari del Títol de
Vila a Benicarló

pot agradar o no, fins ací tot correcte,
però tenint en compte que representa la
ciutat, li sobrarien les errades ortogràfi
ques. Un poc més de cura en la seua ela
boració, a veure si utilitzen el Gabinet de
Normalització, si no els responsables
replegaran moltes panissoles

U na i ben tendra
per a tots els

. integrants de
l'Associació l'Estel del Collet per la seua
tasca de recuperació de la cultura popular.
És una excel.lent idea la de voler represen
tar l'obra de Jaume Rolíndez amb la parti
cipació de la gent del poble. Benicarló
endavant' amb la cultura popular.
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Projectes d'Educació Especial:
La Tinença de Benifassà

JÓ CPME..WRE FRANCtSC CA7:·1LAN

El dia 27 d'abril vam anar a la
Tinença de Benifassà 51 alwnnes
dels cursos de quart, cinquè i sisè

acompanyats per quatre mestres i tots vam
caminar aproximadament uns 15km.

Quan ja havíem canlinat un bon rato
aplegarem al Racó del Presseguer. Va ser
impressiommt, anàvem saltant de pedra en
pedra per arribar a una cova i nomes sal
tant unes pedres més estàvem en una cas
cada. Era menuda però molt bonica i ens
vam quedar Wla estona contemplant-la.

Ah! havia oblidat que vam esmorzar a
un lloc on passava un ban"anc que no por
tava aigua. Després d'haver vist la casca
da ens vam anar a un refugi a dinar i allí
ens ho vam passar molt bé.

Anàvem pel balTanc que lli havia prop
del refugi i ens asentarem a les pedres i
després d'haver fet les fitxes que hi pOlia
ven, jugar una estona i dinar vam empren
dre el camí de tomada.

Anticonstitucional?
f6 X¡¡\40 BUENO

Fa un any que des d'aquesta secció
s'hi va tomar a incidir sobre la U1ba
nització de la plaça de la

Constitució (La Veu de 30105/97) i des
d'aleshores aquest tema cada cop s'hi sem
bla més a les antigues discussions bitzan
tines sobre el sexe dels angels, i aquesta
impressió s'ha refelmat més llegint La
Veu del 17/04/98.

La sensació és que els polítics estan
caient en el parany de convertir la busca
da de solucions valides per al millorament
de la qualitat de ciutadana en una discus
sió sense sentit, on cadascú cerca justifi
cacions per no admetre que Benicarló
necessita gaudir al mig de la ciutat, com a
molts altres llocs, d'un espai gran sense
cap mena de blocs d'edificis, mercats, etc.

Per aquest motiu cal recordar que cap
força mWlicipal pot menysprear m hipote
car el futur d'aquesta zona amb propostes
que atempten contra els interessos general
de la ciutat, així ni el PSOE té raó quan
proposa els dos edificis, a més del mercat

Hi va haver un tram que estava ple de
pedres que ens les clavavem totes als peus
força cansats de tant caminar. Tamb~ vam
trobar dos gripaus dissecats pel temps que
feia que estàvem allí morts.

Quan ja vam caminar quasi dues hores
seguides vam arribar a l'autobús que esta
va prop d'tm bar i allí ens vam comprar
coses per a berenar com galetes, papes,

públic com cortina de fwn, per defensar
els interessos d'uns quants propietaris o
promotors; ni el Bloc Nacionalista
València per abaratir costos pot acceptar
només un d'aquests dos blocs, a més d'una
zona d'equipaments socioculturals; perquè
cap de les dues alternatives beneficien en
res al benestar dels seus conciutadans.

En aquesta discussió cal posar també al
PP, malgrat que segueix defensant la no
edificabilitat, ha fet figa en aquest
assmnpte, així durant dues legislatures no
ha volgut buscar solucions acceptables a
través del diàleg entre propietaris ilo par
tits polítics, i per això ara s'Iu troba que li
ha fallat l'aparcament intel.ligent, la plaça
a l'última moda, el concens inicial del 91
de no urbanitzar gens aquest espai, etc

Per temor o desídia el PP no va voler
pactar en el seu moment les altematives
que se li donaven per aclarir el futur del
Pecadl, ni s'hi va atrevir a promoure la
celebració d'un referèndum popular per
veure la voluntat dels ciutadans, etc; i ara
s'ha quedat sol, í sense cap consens amb la
resta de forces mrmicipals i algwls propie
taris, a l'hora d'expropiar; paralitzar llicen
cies; constmir l'aparcament, per ceri força

gelats, orxata...
De tornada al poble contàvem acudits,

nuràvem la televisió, n1Íràvem pels
pIismàtics, cantàvem...

La qüestió és que va valer la pena
caminar tant per a passar-ho tant bé.

Rosa Añó Adell
Alumna de 6é EP del C. P Mestre

Francesc Catalan

barroer; manera de costejar el projecte;
etc.

Per coherència difereixo també de l'e
ditorial de la Veu de 17/04/98 ja que no
ajuda gens a cercar l'úrUca solució que
tenim de gaudir d'una zona oberta al bell
n1Íg de la ciutat, amb aparcament subte
!Tam si es vol, que li done a Benicarló llna
projecció de fi.ltW· com ciutat sana, agi-a-
dable, moderna, ecològica, etc. '.

Per aquest motiu no s'hi pot acceptar
cap justificació d'edificabilitat basat en
acords i compronusos assolits pel PSOE
quan governava amb majoria absoluta,
encara que s'Iu fonamentaven en lm
PGOUB que tampoc terna en compte els
drets dels antics propietaris de l'hon de
Ravanals o de les "casistas de papel" en el
repaltirnent especulatiu d'aquesta plaça; i
sobretot perquè majoritàriament els ciuta
dans i forces polítiques (PP, PSOE, UPV i
UV) durant la dalTera legislatura van
manifestar-se públicament a favor d'una
plaça sense edificis.

Per això el que cal és modificar l'actual
pla d'urbaIusme per facilitar l'ús públic de
la plaça de la Constitució en la seua tota
litat.
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La Unió de Llauradors demana un corredor
internacional per vigilar els nostres productes

16 UNTÓ DE LLAURADORS-COAG
-------- -------

D
'ací a poques setmanes comença
ran les expOltacions de fruita i La
Unió augura un increment dels

atacs si no es prenen mesures. La Unió de
LIamadors 1 Ramaders-COAG del
Maesll'at exigeix la creació d'un corre
dor internacional per a vigilar les nos
tres fiuites i hortalisses al seu pas per
França.

La Unió de Llamadors-COAG insta
els govems francés, espanyol i les autOli
tats de la Unió Emopea, a crear aquest
conedor internacional vigilat perquè les
nostres fruites i hortalisses puguen transi
tar lIimement pel territori francés. El nou
atac fi'ancés d'ahir i les amenaces conti
nuades contra les mercaderies hOltOfrUtí
coles espanyoles vulneren les decisions
del Tribunal Superior de Justícia de
Luxembmg i per tant es fa imprescindible

l'adopció d'aquest corredor vigilat.

La Unió també insta a la
societat valenciana a que
mentres els atacs francessos
no sigen aturats d'una
vegada per totes, recolçen
la campanya de Boicot als
productes francessos

En poques sellnanes començaran les
exportacions de fi'uita valenciana cap als
mercats europeus i La Unió de
Llauradors vaticina UllS nous atacs. Per
això aquesta organització professional
agrària exigeix a les autoritats espanyo
les, franceses i comunitàries que es com
plisca el principi de la llime circulació de
mercaderies.

Per a La Unió-COAG les campanyes
d'intimidació que estan pOltant a terme el
llauradors francesos any rere any conll'a
la comercialització al seu pais de les )]OS
Il'es fi'Lutes i hortalisses, fa veritablement
més mal que les agressions directes als
nosl1"es camions. Les conseqüències són
un descens de preus generalitzat per a les
nostres produccions, anul·lació de
comandes per part de França i els desvia
ment de productes a altres mercats.

La Unió també insta a la societat
valenciana que mentre els atacs fi'ancesos
no siguen aturats d'una vegada per totes,
recolzen la campanya de Boicot als pro
ductes fi-ancesos 'No compre productes
fl'ancesos, compre productes de la oos
b'a terra', que s'identifiquen amb els
dos primers números del codi de banes
situats entre el 30 i el 37.

16 1. R. RAMJRJ<:7

Estels

eom sempre, la desinteressada ini
ciativa d'un grup de benicarlandos
i benicarlandes, ha vingut a

refi'escar la malmesa collita cultural de la
nostra ciutat. Una vegada més, gent com
promesa amb la ciutat ,i amb el seu pas
sat i futur, s'han embarcat en lm impres
sionant projecte que marcarà una fita difí-

cil d'esborrar. La diversitat de les perso
nes qne integren L'Estel del Collet és un
reflex de la inquietud innata d'aquesta
ciutat per generar cultw·a. Una ciutat,
però que travessa 'per la deixadesa políti
ca més extrema de la democràcia.
Malgrat això és digne d'admiració la
incombustible dedicació de les moltes
persones que fan lluir l'estel de la nostra
cultura.

Tot el que significarà la posada en
escena de L'Estel del Collet té un respon
sable inqüestionable. Un autor que ha

descobelt el nexe de l'idioma amb la tena
i els sues homes. Un home que ens ha
oferit, des de la seua fidelitat al país, una
producció literària intensa i íntimament
patriòtica. Exemple per a d'altres massa
entestats en navegar etemament entre la
mediocritat literàlia i el Il·asvassa.ment
idiomàtic injustiiícat. Tal vegada, siga
moment ara de pensar-hi amablement
amb el país i ser-li agraït a la terra que
ens dóna de menjar. Tu sí que ho has
entés, Jawne.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 35 44

BENICARLÓ

.Lt\ NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telí. 47 1983
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L'Oficina d'Iniciatives Comunitàries vol
implantar un viver d'empreses al Maestrat
~ OF"JCINA D'INICIATIVES Co.AdUNI1:A1UES DE lRf:-BALL

d'o ADRIAN ESTELLER.

L 'Oficina d'Iniciatives Comunitàries
de Treball de l'Ajwltament de
Traiguera, que va participar a un

seminari transnacional en Kristiansand
(Suècia), està estudiant la possibilitat d'im
plantar lm viver d'empreses per a empren
dredors a la comarca POlts-Maestrat amb la
finalitat de combatre la desocupació juvenil.

El projecte consisteix en
dotar d'infraestuctures als
joves emprendredors per a
que pugen iniciar una activi
tat comercial

El projecte, el qual està tenint bons resul
tats a Suècia, consisteix a dotar d'infraes
tuctures als joves emprenedors perquè
puguen iniciar lma activitat comercial pre
viament contrastada per l'organisme pro
motor. Seguidament, es fonnen diversos
grups amb onze desocupats per grup, nou

dels quals han de ser menors de 25 anys i
dos desocupats adults. Després es disposa
d'lm any per a desenvolupar el projecte
empresarial propost. Cal indicar que
l'INEM de Suècia col· labora pagant l'atur
de l'any conesponent.

El seminari, com vam comentar enl'edi
ció de La Veu de la passada setmana, es va
desenvolupar al marc de la Iniciativa
Comunitària Youthstart, participant moltís
sims països i.mp01tants com Suècia,
Alemanya, Espanya, França, Itàlia, i la Gran
Bretanya. A més a més, es van revisar, al
seminari, les propostes del programa trans
nacional per a combatre de millor fonna la
desocupació.

Rosamunda: La Rana
Soprano

G
ran idea la que va tindre
l'aAC, el qual, dins del l8é
Cicle de Concerts de

Primavera, va programar (en menys
d'una setmana) la representació de
l'obra de caire lú·icoteatral
Rmmmunda: La Rll1111 Soprano.

abra Oliginal de M.Pilar
O'Connor, amb una bona interpreta
ció altística i de so, la qual va comp
tar al piano alnb els dits mestres
d'lnés Bornis. La interpretació de
Patri Sastriques, la nalTació de Juan
Peiró, i la càlida veu de Gemma
Roig, van donar vida a Rosamunda,
una granota molt particular que volia
ser una exceHent soprano.

Aquest fantàstic conte va ser
aplaudit pel nombrós públic assitent.

En vull més.

~GREVOL

LA QUALITAT AL MlLLüR PREU

NOVA ADREÇA

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 475698 • 12580 Benicarló (Castelló)

• Fotocòpies i còpies de planols
• Enquadernacions de tot tipus
• Papereria i material d'oficina

• Llibres de text
NOUS SERVEIS

• Impremta ràpida
• Digitalització d'imatges

• Servei de fax
• Material de reprografia

L
'lES Joan Coromines de Benical-Ió vol
felic~tar els seus alumnes per la partici~

paclO en la Setmana de la Salut I

Benestar Social, en el concurs de caltells anti
tabac.

Els premis aconseguits pels alwnnes d'a
quest centre hall estat els següents:

Primer premi, Area de Salut Ol (13 cen
tres): Cristina Martínez (lr ESa A) amb
40.000 pessetes; i a Anna Solà (lr ESa A)
també amb 40.000 pessetes.

Segon premi, Benicarló: Patrícia Igual
(lr ESa A) mnb 15.000 pessetes; i a Esther Gil
(lr ESa A) mnb 15.000 pessetes. -

Tmnbé es felicita els qui han participat en el
Concurs de dibuix i pintura de Bancaixa.
Aquesta va ser la classificació dels alumnes del
centre:

Finalistes: Inés Vericat (2n ESa A);
Sara Castan (lr ESa A); Miguel Forés (2n
curs FP Electricitat); Ismael Manchancoses
(2n curs FP De1iniació); i a NeUy Castell (3er
curs FP Deliniació).

Guanyadores: Júlia Terol (2n ESa B); i
Maria José García (lr ESa B).

PAPERERIALLIBRERIACOPISTERIA



Copa irreal?

El mussol mentre estava guaitant les
malifetes promogudes pels éssers
hmnans de l'equip de govem

popular per millorar el servei de l'aigua
potable mitjançant una nova bassa per
aquest líquid, va quedar bocabadat veient
com l'últim dimecres d'ablil s'omplia l'au
topista A7 de vehicles de tota mena que
viatjaven en sentit a València.

El mussol en un bon principi va pensar
que aquella gentada vinguda del nord
aprofitava el pont del treball per gaudir
de les costes llevantines; però el que més
li va sobtar va ser veure que dins dels
seus caus motoritzats anaven acompan
yats d'infinitat de senyeres de tots els
colors: blau-grana, roig i grogues, estela
des, etc.

El mussol quan es va retirar al cau
cavil.lant que havia estat tot aquell enre
nou per fi ho va comprendre veient a tra
vés d'una finestra oberta que tots aquells
éssers humans sOltien per la tele i que
estaven reunits tots plegats dins d'un

mateix lloc a València.
El mussol hipnotitzat va posar tots els

seus sentits per seguir un partit de futbol
que jugaven dos equips, un del Principat
i l'altre de ses Illes, per veure qui s'em
pOltava finalment cap a casa seua la copa
que portava l'atribut jeràrquic de l'ésser
hmnà al capdavant de l'estat espanyol.

El mussol també va escoltar per les
ones que de tot aquell espectacle podia
afirmar-se que era la final de la Copa dels
Països Catalans, per això de jugar a
València uns éssers jugadors del Barça i
del Mallorca, però va pensar que millor
s'hi podria afirmar que la Copa no era la
del rei d'Espanya sinó la de la Corona
d'Aragó per allò que l'ésser humà àrbitre
era aragonès.

El mussol després va seguir força
encuriosit els actes de festeig per haver
guanyat aquesta fmal i no va poder de
deixar de cavil.lar que tot allò es sembla
va a temps històrics quan els éssers
humans legionaris desfilaven com vence
dors pels carrers per festejar el seu triomf

davant l'enemic, ajudant així amb les
polítiques de pa i circ per fer oblidar a la
resta d'humans les seus penes quotidia
nes.

El mussol malgrat que tots aquests
humans s'hi alegraven de que els seus
mercenaris havien guanyat un trofeu que
es contradeia amb els símbols que lluïen
els éssers aficionats al camp i fora d'ell,
tampoc va poder evitar reflexionar per
què els éssers caps rapats i els policíacs
no s'hi havien posat de la mateixa mane
ra que ho havien fet quatre dies abans a
València.

Ei mussol tanmateix li va quedar un
dubte si tota aquesta gentada sortiria
també per evitar que el perill de que el
català an-ibe un dia a que tothom el cone
ga gràcies a l'escola però que ningú use,
com ja fan molts dels éssers d'aquestes
ten"es des dels polítics valencians com
Zaplana fins humans d'aquest mateix
poble que surten pels mitjans de comuni
cació emprant només el castellà sense cap
vergonya.

l
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Presentació de la Dama 1998 i Cloenda del curs de ball 97-98

del Círculo Cultural Bailes de Salón

.úÓJ CIRCULO CULTURAL BAILES DE SAL6N

El passat 25 d'abril, al
Parador de Turisme "
Costa del Azahar " de

Benicarló es va celebrar l'acte
de proclamació de la Dama'98
i la Cloenda del cms 97-98.
L'acte va ser presentat per
Joaquin i Victor, filmat per les
càmeres de Morales i Martin i
la responsabilitat fotogràfica
de Josep Coscollano.

La vetlada, a la qual van
assitir més de 100 persones, va
ser encapçalada pel seu
President, Carmelo, i la Junta
Directiva i va estar amenitzada
pel Duo Los PícoLos i en el
decms de la mateixa es va
entregar a cada parella una
rosa i una agulla del Círculo.

Quasi al final del Sopar
Ball, es va acomiadar la Dama
del cms antelíor M31Y
Ejarque, lloant-la pel seu bon

fer en representació de
l'Associació, i ella mateix va
imposar la banda a la nova
Dama del Cms 98, Elena
Rodríguez Ruano, desitjant-li
tota mena de pervindres per a
l'any que serà dama.

Després d'aquesta presen
tació i d'una manera més
infonnal, els presentadors van
cridar a les parelles guanyado
res en el concurs per a la Gent
Gran de l'any anterior en les
modalitats de Tango i Bolero,
Paco i Fina i Agustin i
Antonieta, perquè donaren
mostra del seu saber amb una
xicoteta exhibició. Després
d'aquesta, es va donar l'enho
rabona i el reconeixement de
tots per la magnífica tasca
ralitzada durant tot el cms, a
les dos parelles monitores de
ball, Àngel i Nieves i José

Luis i Elena, això sí, sense
oblidar a Pepe i Mayte per l'a
juda prestada durant tot l'any.
Una bona exibició de Fox i
Cha, Cha, Cha per part d'a
quests va donar pas al
començament de la vetlada de
ball, que va ser oberta amb un
Vals pel President i la nova

Dama 98.
Des de l'Associació volem

agrair a tots la seua participa
ció, t31lt a monitors i alumnes,
com als simpatitz311ts, enco
ratg31lt-los a continuar pmtici
pant en aquesta tasca al voltant
del Ball de Saló.

El Departament. d'Orientació de
L'lES Ramón Cid de Benic31'ló vol
abYfair a les entitats i persones a

continuació detallades la seua col'labora
ció en el desenvolupament del progrmlla
Viure una Professió.

L'activitat consisteix en que els alum
nes de COU visquen, dmant unes hores,
el treball de professionals de la C31Tera
universitària que han previst estudiar,
amb l'objectiu de comprovar si les expec
tatives sobre la seua futura feina s'apro
pen a la realitat.

Persones i entitats col'laboradores:

Enric Moya (Arquitectma);
C.P.Eduardo M.Ródenas, Francesc
Catalan, i Marqués de Benicarló
(Magisteri); Hotel El Prado (TU1isme);
Centre de Salut de Benica.-Ió (Medicina,
Infenneria, i Odontologia); Equip de
Fisioterapeutes del CEE Baix
Maestrat, de Vinaròs (Fisioteràpia);
Conxa Salvador (Fannàcia); Residència
Baix Maestrat, de Vinaròs (Educació
Social); Vicent Segarra (Veterinària);
Institut Torre de la Sal (Ciències de la
Mm'); Cooperativa Sant Isidre
(Biologia, E.Agrònoma); AIDIMA

(E.lndusttial); J.Luis Palau (Economia);
Rambla-Colom Advocats (Dret); Maite
Gilabert, Pilar Añó, Inmaculada
Picado (Psicologia); Francesca Àvila,
Montserrat Tena (Treball Social);
Miguel Pitarch (Belles Arts); Beatriu
Garriga (Història de l'Alt); IFF
(Química); C.Podologia Crist de la Mar
(Podologia); Dep.Informàtica lES Joan
Coromines (Informàtica); Ser Maestrat,
Radio Nueva (Periodisme); Lidón París,
Lidia París (Bibliotecomia); i Fernando
Jovaní, SERMA, (E.Física).

peluqueria
o

Hernan Cortés, 27 bajos Tel. 964470671 12580 Benicarló



-

18é Cicle de Concerts de Primavera:
gran nivell

~ ÀffNI5T1UL

Aquest és el cartell del 18é Cicle de Concerts de Primavera

.xVUI·CICLEuE
tOÑCElTS-~nE
PRIMAVERA

D ins d'aquest mes de
maig, el 18é Cicle de
Concerts de

Primavera entra en la fase
més interessant d'activitats.
Des del dia I al 3 de maig es
van programar quatre con
certs; amb una actuació
també de la Coral de la Gent
Gran.

Destacaré el gran
nivell de qualitat
del trio de MUSI
CA BARROCA
que el primer de
maig per la nit ens
va oferir un bon
recull de l'estil
francés

Destacaré el gran nivell de
qualitat del trio de MUSICA
BARROCA que el primer de
maig per la nit ens va oferir
un bon recull de l'estil fran-

. cés; Dolors Serra a la flauta
barroca, Jordi ComeIlas a la
viola da gamba i Femando
Quiroga a la tiorba. Amb uns
instnunents de sonoritat molt
limitada es va demostrar una
vegada més, que l'auditori de
Benicarló té una curiosa
acústica que arrib~l a totes
parts, i així ens ho va demos
trar el trio que veritablement
era un luxe tenir aquestos
músics de tanta categ01ia a
Benicarló.

El dissabte nit amb un
auditori ple d'espectadors es
va produir l'estrena de l'o~ra

ESPIRAL D'ECLIPSES,
diàleg per a flauta amplifica
da i percussió, original de
Juanjo Viliarroya.

La percussió a hores d'ara,
per pura paradoxa, l'auntèn
tic instrument del segle XX,
com diu el seu autor, portada
per Dani Tejedor va desgra
narlW perfecte <iiàleg amb la
fla'uta, . Juanjo VilJarroya,
mant<;Iiint en tensió a l'audi
tori durant una hora.

Efectes molt especials en
la flautà i un desplegament
de nombrosos instruments de
percussió que amb una

matemàtica molt eloqüent
van compaginar els dos
músics ficant a l'auditori en
peu al final del concert amb
una llarga ovació, i que va
obligar a sortir vàries vega
des als músics.

El diumenge 3 de maig,
una altra estrena, ROSA
MUNDA, LA RANA
SOPRANA; amb guió de M.
Pilar O'Connor, és lm conte
per a xiquets, a l'estil d'una
òpera infantil, amb la distri
bució artística següent:
Gemma Roig soprano, Joan
Peiró narrador, Patri

Sastriques actor, i Inés
Borràs al piano vertical -per
manca d'un de cua, clar-.
Amb uns decorats senzills
però suficients, el piano
acompanya tota l'obra amb
un recull extens de temes de
diversos autors, mentre el
nan"ador explica la història
fantàstica d'una rana conver
tida en soprana, gràcies a les
meravelles del follet que la
transfonna, tomant al seu
estat original però mantenint
curiosament la veu.

La percussió,
l'autèntic instru
ment del segle XX,
com diu el seu
autor, portada per
Dani Tejedor va
desgranar un per
fecte diàleg arnb la
flauta, Juanjo
Villarroya, mante
nint en tensió a
l'auditori durant
una hora

Un treball meravellós de
tot l'equip i per descomptat
de M. Pilar O'Connor. Una
obra <j1nb gran qualitat que
serv~ixcom a introducció a
la música, pròpia per p011ar a
escoles. L'auditori també ple,
i amb molta presència de
pares i xiquets, va donar
sup011 a aquesta obra feta
íntegrament per gent de
Benicarló.
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Presentats els actes de commemoració del

475é aniversari del Títol de Vila de Benicarló
16 iSMAEL M4'l'EU

El regidor de Cultma de
l'Ajuntament de Benicarló,
FranciscoFlos; I Tècnic de

Cultura, Enric Belda; van presentar la
passada setmana els actes culturals con
memoratius del 475é aniversari de la con
cessió del Títol de Vila a Benicarló.

Per a tan gran celebració els membres
de la regidoria de Cultura han programat
lma sèrie d'actes que començaran aquest
divendres, 8 de maig, quan es presentarà
el llibre d'Arturo Oliver 2500 anys de
vida del Poblat Ibèric, i conclouran al
desembre.

Després d'aquest acte, es farà un salt
en el temps, deixant passar l'estiu, i per a
setembre està programat fer la ta
Exposició de l'Arxiu Històric de
Benicarló, on es podrà conéixer la història
de la nostra ciutat de més de 250 anys.
També per a setembre està prevista la con
ferència de Manuel Alvar, benicarlando i
expresident de la Real Academia de la

Lengua, el qual parlarà del passat de
Benicarló. A més, el catedràtic d'Història
de l'Alt a la Universitat Jaume I de
Castelló, Vicente Garcia Edo, parlarà
dels fets de 1517 i 15 I8, cinc anys abans
de la concessió de títol de vila, en la con
ferència Guerra de les Germanies. Amb
tot això, la I Fira Medieval de Benicarló
serà un dels actes i exposicions prof:,'Ta
mats per a setembre.

Els membres de la regidoria
de cultura han programat
una sèrie d'actes que
començaran aquest diven
dres i conclouran a desem
bre

Al mes d'octubre, es farà la II Mostra
de CoHeccionisme Local, organitzada per
l'Associació Filatèlica de Benicarló.Des
d'eixa data totes les cmtes que eixiran de

la nostra ciutat portaran el matasegel1
commemoratiu del 475é aniversmi El 16
d'octubre, Vicent Meseguer, presentarà
el seu llibre El Benicarló d'abans, i
donarà la conferència Benicarló
d'Alqueria a Vila. Tmnbé a l'octubre es
fm'à un espectacle de balls i tradicions de
Benicarló. A més, encm'a que no està con
firmat si serà a octubre o novembre, es
farà lUla desfilada de moros i cristians.

AlTibat novembre es realitzarà la con
ferència La Mediterraneitat de Benicarló,
a cànec de ['historiador Juan Bautista
Simó; a més, l'Exposició de Benicarló als
Llibres, on s'exposaran els llibres publi
cats a Benicarló que es coneixen. Tmnbé
la música estarà present a novembre, ja
que es faran els Concerts de Santa Cecilia.

Per a concloure al desembre tindrem la
conferència de l'investigador Juan Luis
Constante.

Francisco Flos va acabm' comentm1t
que "esperem que molts actes es puguen
l'ealitzar al nou Museu Arqueològic de
Benicarló, que està molt avançat".

Selecció i adaptació de textos

¡,¡<¡¡ .101111' GREGORI ALBral.

Sobrescrit de Barthomeu Sirlot: A la
escardalenca y més que gallarda, bastó de
ma veia, Berthomeua Sirlot. Sia dada en
lo carrer anomenat dels Prunyons de la
Molla Groga.

La mia enamor!vol fembra:
Fas-te a sabre com estich clau/icat del

dia de sant Joan lo vert, que·t viu a la
porta del teu corralet prop la .figuereta
martinenca. Y.fins ara may he pogut mos
trar-te la gran ràbia que lo meu coratge
ha passat per la tua enamor!vol co/penta
y ax! graciosa, gallarda y ben atripolada,
que coix en caix en tot lo nostre terme de
Beniparrell, a mos visàjers, no he vist pas
més bell tropell de dona que tu eres. Yper
amor de axò estic tan esmarrit com no

puch veure tan gentil pressonatge. Lo qual
me fa anar empollastrit ab panyos nous,
amples de faldelló, ab lo gipó de grana
roja ab lo revet de orypell, ab lo sayo de
quatre quarters de color blau gelós, e ab
les claces de color de rossella de .fossar,
ab les sabates noves .flamants y corredo
res, foguejades, de cuyro viu, ab lo barret
de grana roja. Tot açò me he metut per
amor de tu, perquèt puga.fer gojosa.

Ja' m so i'?format de tu y de tos parents:
varen dir.me que ab tots los quatre quar
ters de l 'Orta afrontes, del què'm so regin
gaIat en saber de la tua bona parentela.
(..) Perquè tu conegues la mia parentela
te n'avise com en Llorenç Tatax, lo rabas
sut, que qfi-onta ab terra campa de mon
oncle en Mansana Barthomeu de
Binalesa, Gas1Jaret de la manyopla y

Jaume lo .fassit, tots aquestos són mos
parents, sens altres amichs y benvolents
que tinch galants dellloch de Bonrepòs.

Donchs mira com vinch de bons quar
ters, ax! veges si l 'yrà mala res per lo ven
tre de .fer algun escandall de nostres
mateixes corpentes, y axí .farem nostre
noviatge. Envia 'm a dir y enviar-t 'é joyes,
perquè lo diumenge ixques empollastrida
a la plaça. Enviar-t 'é un capell de punt de
llata ab vel de tela de Flandes y unes
sabates reforsegudes y uns tapins esclafi
dors com a batzoles de Quaresma.
Avisa 'm de tot lo que millor de haurà
paregut.

Anònim, "Cmtes amoroses del segle
XVI en català", apud. Renaixement a la
carta, a cura d'Eulàlia Duran i Josep
Solervicens, Ewno Editorial, 1996

estudio e~__:'_-e:_~..
Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda



-_._-----------
J6 PACO DELCAS1'ILW 1 RODOLFO SERRANO

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

Empat del Benicarló al camp de l'Alcora en l'últim partit de la temporada

L atemporada 97-98 ja és història pel.'
al CDB. Diumenge passat, al Camp
de l'Alcora, es va assolir un meli

tori empat a un, en un partit que tots dos
equips van disputar amb la intensitat d'una
final.

Si bé és celt que ningú no es jugava res,
els castellonencs tenien ben present el
record de la seua dalTera visita al
Municipal de la Carxofa. Es veu que es
van sentir maltractats i volien guelTa.
S'ho van agafar amb un puntet de dif:,rrUtat
i tenien I 'honest desig de guanyar el
Benicarló per damunt de tot. Prova de la
vivesa que va tenir el matx Vat). ser les
lJmombrables targetes que va exhibir el
col'legiat de torn. Xoco, que porta la bes
tial mitjana d'una amonestació per jorna
da, per fi va aconseguir ser expulsat i el
jove Bel també va haver d'abandonar el
telTeny de joc abans del xiulit final.

La notícia de la setmana ha
estat el conveni a què han arri
bat la Junta Directiva del
CDB i el Vila-Real CP. A
canvi, diuen, de mig milió 
duès-centes cinquanta mil en
efectiu i unes altres tantes en
material esportiu - els del sub
marí groc tindran drets sobre
les joves promeses que
puguen eixir del planter beni
carlando.

L'Alcora va sOltir a morir però el CDB
no es va descoratjar j li va plantar cara en
tot moment. L'empat defintiu es va acon
seguir al minut vuitanta-sis en t.ransfOlmar
de la Haba un penal.

Amb la seua actitud els deixebles de
Xoco han demostrat una vegada més una
digníssima professionalitat i s'han entre
gat completament fins i tot en els moments

que no era tan necessari.
En la nostra lliga particular contra el

Sant Jordi hem estat derrotats. Finalment
els homes d'Alberto Fener -que han estat
els més regular del grup a la segona volta
ens han superat d'un punt i consegüent
ment han demostrat ser millors. Tan sols
puc felicitar-los i empassar-me alguna de
les bajaneries que des d'aquesta pàgina
s'han esbombat. Ara bé, cal no oblidar que
el campionat feia ja moltes jornades que
estava decidit -per dalt i per baix- i la
majoria d'equips han afluixat el ritme o
fins i tot han desarborat la plantilla. Potser
en igualtat de condicions anímiques no els

hagués estat tan senzill als santjordians
obtenir resultats positius contra el Foios o
el Puig.

La notícia de la setmana ha estat el con
veni a què han anibat la Junta Directiva
del CDB i el Vila-Real CF. A canvi, diuen,
de mig milió -dues-centes cinquanta mil
en efectiu i Illes altres tantes en matelial
esporliu- els del subl11mi groc tindran drets
sobre les joves promeses que puguen eixir
del planter benicarlmldo. Penso que no és
un mal negoci i, encm'a menys, una hipo
teca. Tots sabem que aquests clubs
"grans" de la "província" sempre han dis
posat de qui ha volgut. sense amollm'-ne ni
cinc. Ara, almenys, no es perdrà tot. Bon
negoci.

Tal i com vaig avançar la passada set
mana l'Assemblea General Ordinària
tindrà lloc el proper dia 23 de maig. Als
mentiders esportius de la ciutat. es comen
ten moltes coses però serà aquest acte el
que ens treurà de dubtes: cont.inuarà el
mateix president mllb la meteixa .ltmta ? hi
haurà cm1Vi d'enlTenador ? és cert que
possiblement torne un entrenador que vam
tenil- fa unes poques temporades ? es farà
un equip per a pujar o per a sobrevime? Jo
ens ho diran.

N.B. Desitgem acabm' aquesta pàgina
manifestant-li a Miguel Soriana, expresi
dent del CDB, el nostre sincer pesar pel
traspàs del seu gendre Bartolomé. Amb
Miguel vam passar al club moltes hores i
hi va nàixer Ima franca amistat que encara
perdura i sabem com es deu sentir en
moments tan desagradables com aquest.
Ànim.

Avda. Corts Valencianes,13
TellFax: 47 11 67 Benicarló

ALUMINIOS, CRJSTALES, PERSIANAS
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Excepte a 2a Regional ja han finalitzat
els campionats de lliga, ara vindrà la Copa
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En la jornada del passat cap de set
mana els equips de! C.F.Benihort
van conc!ome els seus respectius

campionats de lliga, exceptuant els mem
bres de l'Infantil 'B', i del Cadet 'B', als
quals els queden algunes jornades per a
finalitzar. Podem destacar que el Cadet
'A' va acabar en la setena posició a la
Regional, i l'Infantil 'A' al lloc 10. A la
lliga Nord Aleví, el campió va ser l'Aleví
'A', que va guanyar per O a 31 al San
Rafael, mentre que en benjamins el millor
equip benicarlando va ser el Ben.iamí 'B',
que va ser quart.

A la categoría de la Regional:

Beníhort Cadet'A' - l
Moncofar - 3

Benihort Infantil'A' - 3
Moncofar - O

A 2a Regional:

Castelló 'B' - 7
Benihort Cadet 'B' - O

L Un dels xiqucts del C.F.Bcnihort posant a prova el scu portcr durant IIn cntrenamcnt

Castelló' B' - 13 Xert - 6
Benihort Infantil 'B' - l Benihort 'c' - 6

A la Lliga Nord Aleví: A la Lliga Nord Benjamí:

San Rafael- O Benihort 'A' - 3
Benihort 'A' - 31 Rosell- 2

San Mateo- 1 Xert - 2
Benihol,t 'B' - 2 Benihort 'c' - 3

i?'JJ KOSECKJ MATEU

El C.D.B. va concloure la lliga al seté lloc

L a temporada de futbol a Regional Preferent va conc!ome el
passat cap de setmana, el COB va conc!ome en setena
posició, la qual, després dels problemes que ha tingut, no

està gens malament. La Classificació final ha sigut:
Equip: J." J!.:. Jh P. Pts.

1 - Foios 30 22 2 6 68
2 - El Puig 30 19 5 6 62
3 - Betxí 30 16 8 6 56
4 - ATSaguntino 30 15 7 8 49
5 - Nules 30 13 7 10 46
6 - Sant Jordi 30 12 10 8 46
7 - C.D.Benicarló 30 12 9 9 45
8 - Alcora 30 11 10 9 43
9 - Castelló 30 12 5 13 41

10 - Segorbe 30 11 5 14 38
11 - Puçol 30 8 II 11 35
12 - Alboraia 30 9 7 14 34
13 - Albuxeich 30 9 7 14 34
14 - Xert 30 8 7 15 31
15 - RocafOlt 30 5·· 7 18 22
16 - Acero 'B' 30 4 1 25 13

El Proyastec - Beyso es juga a una
carta l'ascens aquest cap de setmana

L'Hospitalet Bellsport - 4
Preoyastec - Beyso - 2

E
ls membres del Proyastec - Beyso de futbol sala de
Benicarló pareix que s'ha adonnit o almenys s'han
relaxat una mica. Aquest passat cap de setmana va tor

nar a perdre, sent la tercera derrota consecutiva, aquesta vega
da davant l'equip català de L'Hospitalet Bellsport.

Els homes dirigits per Miki no van poder fer front als del
Baix Llobregat, i a la primera meitat van encaixar dos gols
que van posar les coses molts complicades.

A la segona meitat els benícarlandos va reaccionar i, amb
dos gols de Parra, van aconseguir igualar el partit. Després
els nostres no van saber mantindre la compostma i als darrers
tres minuts van encaixar dos gols que van significar una nova
derrota.

El pròxim diumenge, 10 de maig, a les 12:00 hores i al
pavelló Poliesportiu, es jugen l'ascens en l'útima jornada.



Alegria
Sóc un privilegiat. La passada setmana

vaig veure l'espectacle Alegria del Cirque
du Soleil. Un dels seus lemes diu que al
desafiant món de l'any 2000, un petó
encara et pot partir el cor. A Benicarló
també hi ha espectacles esportius amb
aquesta capacitat.

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
.ESTUDIANT DI, COMUNICACIÓ AUOIOV1SlJA,L

,. a.gbmagic@hotm:ül.com

B enicarló és un poble menut. No tenim la càpacitat
d'altres localitats del País Valencià. Tot i això Ci
fins i tot gràcies a això), sovint tro

bem alguns esdeveniments que ens
toquen la part més sensible. Cada
àmbit projecta les seues creacions. Per
posar un exemple d'actualitat tan sols
cal pensar en Dani Tejedor i Juanjo
VilIarroya i les seues composicions de
percussió i flauta.

La gent gran Ci introdueixo en
aquest grup els joves que malaurada
ment pensen com ells) assegura que les
coses ja no són com abans. Un popular
anunci de la TV ens parla del futbol,
els cotxes i les xiques. El futbol? Què
significa que no és com abans? Suposo
que del que es tracta és de desmerèixer
les generacions més joves per tal de
fer-nos creme que el tòpic de jove igual
a drogaaddicció, sexe fàcil i passotisme
és cert. Ja, ja.

Generalment els tòpics simplifiquen
la realitat però en aquest cas més aviat
la inventen. L'esport té actualment Ci
parlo concretament d'un poble de gaire
bé 20.000 habitants amb moltes carxofes
i massa panissoles) Ima salut impressionant.
Mai no s'havien fet les coses tan bé com ara. El lector habi
tual d'aquesta secció entendrà ràpidament que no em referei-

xo als organismes oficials. Parlo dels mateixos clubs.
Tothom té ganes de fer coses. No ens enganyem. Activitats

com el 'Tomeig 3x3 al carrer', la renovació
del Club d'Handbol o la creació d'Lma

pàgina web per explicar la trajectòria
del Proyastec-Beyso no han existit

mai.

I totes aquestes activitats passen de
ser un somni a lila realitat gràcies a la

gent jove. No nego la capacitat de les
persones amb més anys que idees però
s'ha de remarcar que a la fi és lajoven
tut la que materialitza totes les bones
intencions.

El fet de pOltar el cabell Ull poc més
llarg no significa que els joves de
Benicarló no puguem fer els mateix que
les generacions anteriors. És més, es
tem obligats a fer-ho.

Sense entrar en valoracions perso
nals, trobo enceltada la decisió del PP
de donar la regidoria d'esports a un xic
jove. Ells ho fan perquè pensen que és
la menys important però realment és el
millor que es pot fer ja que les activitats
espOltives les ha de coordinar algú que

entenga les noves iniciatives. Com ha
d'entendre algú gran què és un e-mail o un

3x3 si ni tan sols saben programar el vídeo
sense llegir les instrucions.
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ACTIVITATS

Dissabte 9 de maig
Organitzat per la UP, inauguració de l'Exposició
Anna Frank, la qual estarà oberta fins al 24 de
maig.
Lloc: Conservatori de Música (Auditori).
Hora: 20:00 hores.
Diumenge 10 de maig
Organitzat per l'OAC, dins del ¡8é Cicle de
Concerts de Primavera, Quartet de Clarinets; a
càrrec de Josep Vicent Arna, Marta Guzman,
Víctor Beltran i Ana Esteller.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 20:00 hores.
Dijous 14 de maig
Organitzat per l'Associació de la Dona, demos
tració de cuina, a càrrec de les nostres cuineres
Pepita i Ana; per a celebrar la cloenda del Taller
de Cuina d'aquest curs.
Lloc: Auditoria Municipal.
Hora: 20:00 hores.
Divendres 15 de maig
Organitzat per l'OAC, dins de la Temporada de
Primavera de Teatre, representació de l'obra

Anillos para una Dama, del grup benicarlando
Teatro de Guardia.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 22:00 hores.
A més, acte de lliurament de premis del 9é
Concurs de Dibuix i Pintura Vicente Giner, a
les 20:00 hores, al saló d'actes de la Caixa Rural;
amb la conferència de F. Javier Consuegra.

Mejor inlposible, un Jack Nicholson, com diu el títol de la pel.licula, millor impossible
u. S. Marshals, cercant l'assassí perdut, recordeu El Fugitiva, de la mateixa fornada.

J6J REDACCIÓ

Mejor Imposible, amb aquest
títol s'estrena a la nostra ciutat
l'última pel.licula de Jack
Nicholson, que amb el seu millor
to d'ironia i les seues bones
maneres de fer davant la pantalla,
ens mostra a Melvin, al qual sens
dubte, no li cauen els anells.' Val
la pena veure-la.

U.S. Marshals, dels mateixos
productors que El Fugitivo, ens
presenta la busqueda d'un assassí
i la trama de corrupció i conspira
ció política que pareix viu dins la
societat americana, on un dur
policia de Xicago s'encarrega fins
al finarde la persecució d'un con
victe perrillós. Insuperable Jack Nicholson



BLOC nacionalista valencià

naciollalista valencià

ACT-E DE PRESENTACiÓ DEL
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ-BNV

DIVENDRES 15 DE MAIG A LES 20h

AL PARADOR DE TURISME DE BENICARLO

INTERVINDRAN:
"

XAVIER RODRIGUEZ, Secretari Comarcal del BNV

ENRIC MOYA, Regidor a l'Ajuntament de Benicarló 

JOSEP MARIA PAÑELLA, Alcalde de Torreblanca. .

PERE MAYOR, Secretari General del BNV

EN ACABAR L'ACTE ES SERVIRÀ UN VI D'HONOR

Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de d i-v en d r e s 8 a d i 11 un s 11 deM a i g

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb D[] I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ

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

MEJOR ... IMPOSffiLE

Jack Nicholson
U.S. MARSHALS

Tommy Lee Jones

Divendres: 22:30h
Dissabte: 19:45h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 19:45h i 22:30h

VINARÒS
.t••J. ~1:Nlh\\A C:=O=-=L~I:-:::S=-=E=-U~M-=

MEJOR ... IMPOSIBLE A LA LUZ DEL FUEGO

Jack Nichq}sOIl Sophie Marceau
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