
Setmanari d'Informació General i Cultural' Divendres, 17 deju1iolde 1998' Núm. 144· Any IV' 100 ptes

La Comissió de Cultura de l'Ajuntament ja ha aprovat la realització de tots els actes previstos

Avanç de la prograD1acíó
de les Festes Patronals '98

El 9é Festival de
Bandes de

Música va ser

tot un èxit

El Director
General
d'Obres

Públiques va
visitar la

Llotja

Moto Club Benicarló:

J.A. Pellicer continua imparable

al Territorial d'Enduro

Inaugurada la
Biblioteca de la NIar

en Benicarló



Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal

12580 Benicarló '2f 46 16 18
. A la xarxa internet:

http://moon.inf.lIji.es/-elpuig
A la xarxa internet, comarques:

http://www.vinaros.net

Directora
Cristina Garcia Grau

Sotsdirector
Àlex Gozalbo

Redactor
Ismael Mateu Rodriguez

Consell de Redacció
Maria Josep Arayo

Noemí Oms (Societat)
Josep San Abdon (Cultura)

Kosecki Mateu (Esports)

CoHaboradors
Joan Gregori, Àlvar Anyó

Josep Ferrer, Xavier Burriel
J. R. Ramírez, Anna Pujol,

Toni Fibla, J.Miguel Cornelles
Susanna Anglés, Vicent Arnau,

Joaquim Bueno, Joan Manuel Ferrer,
Carolina Ruzafa, Eloi Bayarri

Francesc Delcastillo, Rodolfo Serrano
Adri~m Esteller

Club Bàsquet Benicarló i
Germania de Joves "El Puig"

Fotografia
José Manuel Herrero

Administració, subscripcions
i publicitat

'2f 964.46.03.38

Disseny
© Tirant lo Blanc

Maquetació
Loverg

Dipòsit legal: CS- 242-95

Imprimeix
Grèvol. Passatge sant Blai n.2 I

Cantonada sant Jaume

La Redacció respecta la llibertat d'ex
pressió. La responsabilitat de les opi
nions és de qui signa l'escrit. La redac
ció es reserva el dret d'acurçar els tex
tos que sobrepassen les 20 línies. Els
articles hauran d'anar signats amb
nom. adreça i núm. de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudònim.

ctJLTURAL .-
,O r
Ü >-
-<
Ü ~
O :;<:I
tIl >-
~ '---__..,.-Ja:

BENICARLÓ

EDITORIAL
PRYCA: realment valdrà la pena

J
a torna a circular prou pels carrers de la nostra ciutat, la qüestió de si
ens ficaran ací una nova gran superfície. Ràdio macuto, com la
millor informadora de la nostra ciutat, ja ens ha sentenciat l'arribada

imminent d'una de les més importants cadenes comercials que hi ha per
aquests telTioris, PRYCA. Tot apunta que el lloc de destinació d'aquesta
gran superfície estaria en els terrenys de laja tancada fàbrica de mobles
Palau,

Deixant de banda la rumorologia popular, encara que sense oblidar-la,
i centram-nos en el fet de la seua repercussió en l'economia de la nostra
ciutat, ¿creieu que valdria la pena?, ¿serien més grans els beneficis per a
la nostra ciutat, que les repercusions negatives? Molts dubtes ens assal
ten, D'una manera ràpida, mirem el que ens pot succeir. Com aspectes
menys negatius (només per a l'usuari): major competència entre totes les
cadenes instal'lades, amb la possibilitat de baixades de preus, major ofer
ta i varietat d'alguns productes. Com aspectes negatius, tancament de
molts petits comerços i empreses subministradores que no podrien com
petir al mateix nivell, amb les consegüents pèrdues de llocs de treball,
baixada en la recaptació d'impostos que ens ajuden a mantenir un
Benicarló més pròsper, poc pes específic dels productes de la nostra telTa
i la nostra mar, la qual cosa portaria implícitament una altra vegada
menys treball, menys qualitat dels productes que ens oferiran (duros a
quatre pessetes no en donen enlloc), disminució quasi definitiva del turis
me a la nostra ciutat, el tap sense retorn que tenim davant del Parador
augmentaria ara amb un altre a la N-34ü (si volíem caldo dues tasses), els
diners que es trauen de les vendes no es tornaran a invertir en la nostra
ciutat, se n'aniran directament a les centrals d'aquestes grans superfícies,
que evidenment no hi són ací.

Què volem? Convertir Benicarló en una ciutat dormitori, fer desapa
réixer el nostre millor entramat econòmic, social i cultural, com són les
nostres petites i mitjanes empreses, que el nostre Mercat Central passe a
ser un objecte decoratiu (serà per això, que estan ficant arquets decora
tius al seu voltant), que la nostra gent haja de buscar feina fora d'ací com
ja està passant ara, que els nostres fills hagen de buscar la diversió fora
d'ací perquè els nostres governants no han fet absolutament res per tal
que la tinguen ací. Hem perdut ja moltes indústries, hem perdut els llocs
d'oci per als joves, ¿volem perdre ara l'únic que ens queda, la petita i mit
jana empresa capaç de reviscolar aquesta ciutat adormida? Si deixem que
això passe tots serem culpables. És hora de pressionar els nostres gover
nants per tal que se n'adonen que Benicarló és capital.

Fe d'ErI'ates: a l'article de la setmana passada Mes de Juuy a Magdala (pag. 9), al primer paràgraf on
diu, sempre amarradets pel' unes cordes hauria de dir sempre agarradests a unes cordes.

El' Telèfon de La Veu

964.46.16.18
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Les Festes Patl4 0nals 1998
ja tenen la seua prog'ramació oficial
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l'últim concert amb l'actua
ció de Manolo García, que és
un dels excomponents d'EI
Último de la Fila, ja que
aquest any s'han separat".

Caballer va deixar clar que
aquests grups "tan sols cobra
ran allò que es traga a les
taquilles, i part dels diners
que la Comissió s'estalvia
van destinats a reforçar
econòmicament les activitats
de les entitats de Benica..tó".

Per a concloure comentar
que s'han preparat una sèrie de
novetats, com per exemple el
concurs de Tir i arrossega
ment; concurs de Doma de
Cavalls; un espectacle pirotèc
nic a càrrec de Penya Golosa,
com es fa a la ciutat de
Castelló. El Pac i Porta, per la
seua part, hamà de canviar de
lloc,ja que l'any passat no s'hi
cabia. Enguany es farà al pas
seig d'en Febrer Soriano.

Els concerts són molt importants durant Ics Festes l)ah'lma';:'" F6tb';A!x¡UI

dimarts, 25 d'agost, fins al
divendres, dia 30. Encara que
el dissabte per la vesprada hi
haurà lm concms de bous i per
la nit els bous embolats.

Caballer va confÏlmar que
el castell de focs "el tornarà a
fer Pirotècnia Tomàs amb un
pressupost de 2.500.000 pes
setes per a aquest esdeveni
ment que tancarà les festes".
A més a més, va afegir que
"els Correfocs els faran la
Falla La Carrasca i el Ball
de Dimonis de Vinaròs".
També va parlar dels grups
que realitzaran els espectacles
musicals, "al Certamen
vindrà l'Orquestra Cristiall
Domenech i el grup Els
Platers. El diumenge dia 23
d'agost es farà el primer
concel't a càrrec del grup
Dover. Per al dimecres dia
26 es farà La Revista amb
La Maña. El dia de les
Entitats vindran dues Or
questres com Volcan i la
Pasadena. I per al dia 26

ESTELLER IMPORT

• ®

sense cap inconvenient, i ens
va afinnar que "el canvi de
dates de les Festes Patronals
és a causa de la festivitat de
Sant Bertomeu que é~. el
dilluns dia 24, i tots han de
conèixer que existeix un
acord on s'ha de complir que
el dia del nostre patró ha de
caure dins de les Festes
Patronals".

Els actes més importants
que es produiran durant les
properes festes seran molt
variats. Caballer, ens va parlar
dels anomenats actes de calTer,
els quals els dman a telme
"quatre companyies que no
havien actuat mai a la nostra
localitat. N'hi ha de Gra
nada i Madrid. Aquests
grups són 'Qué pasa?', 'Don
Patacón' i dues companyies
de teatre. A més, tindrem
espectacles de la Diputació".

El president de la Comissió
de Festes va continuar amb les
obres de teatre que es repre
sentaran a Benicarló dmant les
festes. Al voltant d'aquest
tema Caballer va dir que
"tenim una bona companyia
de pallassos; l'obra 'Dnos o
Varios' d'un grup de teatre
de Benicarló i estem estu
diant portar un altre grup
local perquè actue en una
data lliure a festes".

També es va comentar la
possibilitat de pOliar dos grups
folklòrics, un d'ells el 'Ball
Nacional d'Espanya', a més
del grup local 'Raïls'.

Els bous també tenen el seu
lloc dins de les nostres festes,
els quals es faran des del

. ." ". J.,. "

Aquest dijous, dia 16 de
juliol, es va aprovar, a
la Casa Consistorial

de la nostra ciutat dmant una
Comissió de Cultura, l'esbo
rrany oficial del Programa de
Festes Patronals de Benicarló
1998.

A l'esmentada Comissió de
Cultura es van aprovar tots els
punts a tractar, i per això, tan
sols falta que al pròxim ple
que se celebre s'aprove de
fornIa oficial el Programa de
Festes.

Les festes d'enguany co
mençaran el proper dia 22 d'a
gost i s'acabaran el dia 30 del
mateix mes. Com tots sabem
les festes començaran més tard
que en altres edicions; des de
la redacció de La Veu ens vam
posar en contacte amb el presi
dent de la Comisió de Festes,
Juan Carlos Caballer, el qual
va atendre la nostra trucada

Benicarló
47.17<Q~

Vinaròs
40 07 68

Benicarló
47 17 08

Vinaròs
40 07 68
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El Director General d'Obres Públiques

va visitar la Llotja de Benicarló

Concert d'Alejandro Sanz a Peníscola

E
I passat dimarts, dia
14 de juliol, el
Director General

d'Obres Públiques, Pedro
Marco, va estar a la nostra
ciutat per tal de conèixer un
poc millor l'estat d'algunes
de les obres i projectes que
s'estan realitzan o es realit
zaran a Benicarló.

"Les obres per a la
Llotja de Benicarló
tindran un pressu
post de 20S milions
de pessetes"

Marco va visitar el port de
la nostra localitat, i a més va
aprofitar per entrar en con
tacte amb els usuaris del p01t
i amb els membres de les

J6J !?B1)Acc¡6

Els membres de la
Policia Municipal de
Peníscola han prepa

rat lÚl h'ran dispositiu policial
per a garantir la seguretat
dels ciutadans que aniran al
concert d'Alejandro Sanz el
pròxim dissabte, dia 18 de
juliol, i que es farà a partir de

J6¡ ].<,UAEL MATEU

confraries de pescadors.
El director general

d'Obres Públiques va desta
car també que la visita "ha
estat per a comprovar l'es
tat del nou dellòsit d'aigües
que s'està fent a
Benicarló". Al voltant d'a
quest depòsit Marco va
recordar que "cal millorar
l'accés al depòsit, ja que

les 23:00 hores al
Poliespc)ltiu Municipal de
Petúscola..

Aquest dispositiu tindrà
més de cent persones treba
llant perquè no Qcona cap
incident.

A més a més, s'ha prepa
rat un macro aparcament
il·luminat perquè tots aquells

sols es pot anar en tot
terreny".

Una de les dades més
importants que va aportar
Marco en aquesta visita va
ser la de anunciar que ja
"s'han adjudicat les obres
Iler a la Llotja de
Benicarló, les quals tin
dran un pressupost de 205
milions de pessetes".

que acudisquen al concert
puguen estacionar els seus
vehicles. Aquest aparcament
estarà ubicat al voltant del
Poliesportiu.

Fins al tancament de la
nostra redacció hi havia
venudes més de 18.000 loca
litats, i s'espera vendre mol
tes més en taquilla.

VI Campanya de
Drogodependències

El passat dimecres, dia J5 de
juliol, seguint la programa
ció de la VI Campanya de

Drogodependències de la
Regidoria de Benestat" Social de
l'Ajlmtament de Benicat"ló, es va
fer la xenada Alternatives de
'Ji'actament Avui, a càrrec de
Francisco López Segarra.

El psicòleg i president del
PATIM va parlar de totes les alter
natives de tractament per a les dro
gues als micròfons de l'Emisora
Local de Benicarló, al 107.3 de
l'FM.

Aeroport Costa de la
Tarongina de Castelló

E
l President de la
Diputació de Castelló,
Carlos Fabra, va anun

ciar la passada setmana, durant
l'acte de col· locació de la pri
mera pedra del nou Pavelló
Poliesportiu de la veïna localitat
de Peníscola, que el nou aero
port que es construirà a la pro
víncia de Castelló i que estarà
ubicat a la capital de la Plana
s'anomenarà Aeroport Costa de
la 7àrongina de Castelló.

Fabra va destacar també que
les negociacions per a tindre
una parada de l'EUROMED a
Vinaròs estan prou avançades.

Si vols tindre
veu

compra-te-la

el teu setmanari

Gran sac de patússoles
molt punxentes per al
regidor encarregat de

tenir cura dels pat·cs i jat"dins de la nostra ciu
tat, per l'estat latnentable en què es troben.

És molt trist veure la imatge que donen els
pmcs i jardins de Benicarló, sobre tot el jardí
de l'estació, prou recientment atTeglat, i que
ens ha costat bastants diners als benicarlands
a través dels impostos.

Aquesta és la primera impressió que volem
donar als visitants?

Un gran basquet de
bones i gustoses car
xofes per als mem

bres de l'Associació Musical Ciutat de
Benicarló per l'organització del IX Festival de
Bandes de Música.

Aquest festival ha sigut tot un èxit tant pel
nivell dels participants com per la gran quantitat
d'espectació que va alçar entre els bons amants
de la música de Benicarló. .

La música és molt seguida a Benicarló.

-
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Visita dels mitjans de comunicació a les obres
~

municipals que s'estan fent a Benicarló
Jl'n REDACCIÓ

El passat divendres, dia IOde juliol,
l'Ajlmtament de Benicarló va con
vidar tots els mitjans de comunica

ció locals a fer una visita a les obres
importants que s'estan realitzant a la nos
tra ciutat.

La concentració va començar a les
19:00 hores i van assitir-hi l'alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo; el regidor de

Governació, Antonio Cuenca; ei regidor
d'Urbanisme, Juan Antonio Mañà; el
regidor d'Hisenda, Jesús Molina; el regi
dor d'Esports, Marcos Marzal; i el regi
dor de Cultura, Francisco Flos; a més a
més dels representants dels nutjans infor
matius locals.

Amb els vehicles dels membres del
nostre govern local, la comitiva es va des
plaçar a veure la Piscina Municipal (?), el
Depòsit d'Aigüa (amb cabuda de més de
10 milions de litres), el Polígon Industrial

(el qual està a la seua 1a Fase de cons
trucció). 1'Escola Taller ¡ el Museu
Arqueològic.

Totes aquestes són les obres que poden
deixar a Benicarló a un gran nivell de
modernització.

Per a concloure la vetllada tots els
membres d'aquesta comitiva van sopar al
Restaurant El Palleter, per cortesia de
l'equip de govern municipal, en la qual
va destacar el bon ambient dominant.

XI Premis Alambor'98
LJJ A.e. ALAMBOR

XI PREMI DE CONTES

L'Associació Cultural Alambor amb la
fmalitat d'estimular la creació literària,
convoca aquest Premi de Contes, d'a
cord amb les bases següents:
a) Els originals hauran de ser inèdits i
d'una extensió entre els 4 i 8 fulls.
b) La dotació econòmica serà de 50.000
pessetes en concepte de drets, per la seua
publicació a la revista Passadís Quadern
de Lletres.

e) El jmat estarà compost pels senyors
següents: Joan GTegori, Manel Joan
Arinyó, Pilar Alfonso i Olga Suàrez.

VI PREMI D'ASSAIG BREU
El Premi d'Assaig Breu té per objecte
fomentar la recerca i estudi de temàtica
literària, d'acord amb les condicions
següents:

a) El Premi es concedirà al millor treball
de tema literari sobre qualsevol gènere i
època. Els originals hauran de ser inèdits i
d'1ma extensió entre 10 i 20 fulls.

b) La dotació econòmica serà de 50.000
pessetes en concepte de drets, per la seua
publicació a la revista Passadís Quadern
de Lletres.

e) El jmat estarà compost pels senyors
següents: Ramon Guillem, Manel Garcia i
Grau, Lluís Messeguer, i Josep-Manuel
San Abdon.

VII PREMI D'INVESTIGACIÓ

IDIOMÀTICA
Aquest Premi té per finalitat promoure
els estudis sobre la llengua catalana refe
rits a l'àmbit te1'l'itorial de la comarca del
Maestrat i dels Ports.
a) Aquest Prenli s'atorgarà a un treball
inèdit d'investigació sobre la llengua
catalana (1exicOf,'Tafia, onomàstica, socio
lingüística, etnografia, literatura, folklore
-llegendes i dites populars-, etc.) referit a
l'àmbit territorial de la comarca del
Maestrat i dels Ports. Els originals hauran
de ser inèdits i d'una extensió 1JÚnima de
IS fulls i d'un màxim recomanat no supe
rior als 30 fulls.
b) La dotació econòmica serà de 50.000
pessetes en concepte de drets, per la seua
publicació a la revista Pass(ldís Quadern
de Lletres.
e) El jurat estarà compost pels senyors
següents: Ramon París, MarceHí
Pinyana, Vicent Pitarch, i Miquel-Àngel
Pradilla.

BASES GENERALS

1. Els originals hauran de ser inèdits,
escrits en fulls DIN A4 per lma cara a
doble espai i en llengua catalana. Els
autors podran ser individuals o col'lectius
(amb el nom de qualsevol grup o institu
ció).
2. Cada autor només podrà participar amb
lOla obra que haurà de ser presentada per
quadriplicat i signada per l'autor, on farà
constar: nom i cognoms, adreça i telèfon.
L'obra es podJ'à fer pública amb pseudò
nim, si s'indica expressament. Els origi- 
nais no seran retornats.
3. Quedaran excloses les obres prenliades

en anteriors concursos.
4. Els treballs presentats hauran de ser tra
mesos a l'Associació Cultmal Alanlbor
-Casal Municipal-, ci Sant Francesc 95,
12580-Benicarló. Es farà constar al sobre
"Per als Premis Alambor (de Contes,
d'Assaig Breu, o d'Investigació
Idiomàtica, segons escaiga).
5. El termini d'adJrussió d'originals fílla
litzarà ellS de setembre de 1998.
6. El jurat podrà declarar desert qualsevol
dels Premis si creu que cap de les obres
presentades no té la qualitat suficient. En
aquest cas la dotació econòrruca s'acumu
larà per a l'any sesriient.-
7. El lliurament dels Premis s'efectuarà
durant un sopar literari, que tindrà lloc
en un restaurant de Benicarló, el dissabte
17 d'octubre de 1998.
8. El fet de presentar-se en aquests Prenlis
suposa l'acceptació de totes les bases.
Qualsevol esdeveninient que no hi siga
previst, serà resolt pel jmat de la manera
que ho considere escaient.

---------,
Associació Cultutal Alam bor !
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Sra. Directora:

D
esitjo comunicar en aquest
petit escrit als senyors que
s'han preocupat (després de

diverses protestes); el fet de deixar
decent l'abandonada façana de la [mca
en ruïnes que el meu oncle, José Matia
Compte Fibla, va llegar per tal que en
ella es feren coses bones i de profit per
a tots els ciutadans de Benicarló.

Eixa finca l'han deixat en l'abando
nament 53 anys sense fer allò que ell
desitjava al seu testament.

AI carrer Rei en Jamne ha estat
aquests anys la façana en tal grau de
perill que en caure un dels seus balcons
va ser un miracle que no oconeguera
cap desgràcia.

Ara, i per això escric aquestes lIe-

tres, vull donar les 'gràcies' als qui per
fi, han solúcionat, almenys, l'estat peri
llós d'allò que quede de l'edifici de
Pere el Salat, pare del meu oncle José
María Compte Fibla i de la meua Avia.

Rosa Font Añó 18.826.181 - Z

Si vol comprar pis a preu de
lloguer, tan sols amb 100.000
pessetes d'entrada, no dubte a
contactar amb nosaltres:

IMMOBILIARIA

ROSA FONT

CI Joan Carles I, 4
Telf. 964 - 47-01-98

Penya Setrill

L
a Penya Setrill de Benicarló,
vol co"nvidar a tots els seus socis
i simpatitzants a acudir a la pre

sentació del llibre El Setrill fa memò
ria '97.

Aquest llibres ha estat fet per Joan
Baptista Simó CastiUo, un dels llÍsto
riadors més importants que hi ha a
Benicarló i Peníscola.

Per a tots els interessats l'acte de la
presentació del llibre tindrà lloc el prò
xim divendres, dia 24 de juliol, a les
20:30 hores i al Saló de Conferències
de la Caixa Rural Sant Isidre de
Benicarló.

S'espera que aquest llibre que
reflecteix la tasca feta pels membres
del Senill siga tot un èxit a la nostra
ciutat.

J6 1. R. RAMÍREZ

Egin

L a sempre maltractada llibertat
d'expressió toma a ser notícia. El
sempre malbaratat estat de dret

toma a fer aigües. El tancament, per ordre
jtidicial, d'un mitjà de comunicació és
sempre un tema greu. Greu i delicat, evi
dentment. Encara això, en aquest país,
sembla que un és culpable fins que no es

demostre el contrari. Les macroopera
cions a les quals ens té acostmnats el jutje
Baltasar GaTzon demosn'en que l'abast
d'una mesmajudicial pot maf,'1lifi.car en si
el fet objectiu que s'instrueix. La t:ras
cendència que implica el tancament del
diari Egin pot fer qüestionar molts proce
diments que se segueixen en aquest país
per acabar amb el problema de la violèn
cia al País Basc. Ningú discuteix la deci
sió judicial si es basen en indicis impor
tants que vinculen a gent d'Egin amb 1'en
tom violent d'Euskadi. Seria prou en
detindre els elements implicats. Malgrat

tot, costa creure que s'haja d' anibar a
silenciar Ull diari que respon a l'opinió
d'un sector important de la població
basca.

És enoni pensar que tots els bascos
que treballen i Ilegixen l'Egin pertanyen a
ETA. Tot plegat, açò només cont:ribuix a
crispar els ànims en una societat, com la
basca, cansada de tant de patiment. El
benefici de tot açò només és per als polí
tics que volen rendibilitzar la mOlt de les
víctimes del terrorisme. Patètic. I massa
perillós.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 35 44

BENICARlÓ

LA .NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

TeJf. 47 1983

-
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IX CURS DE DIRECTORS DE BANDA

Amb la finalitat de contribuir a una major formació musical d'aquelles persones que fan possible en
la nostra província les activitats culturals que realitzen les agupacions musicals, la Excma. Diputació
Provincial de Castelló fa públic el IX Curs Provincial de Directors de Bandes de Música, la convo
catòria del cual i les bases han estat aprovades en la sessió penària del 24 de febrer de 1998.

BASES

1.- Seran requisits per a poder participar en el curs, que hauran d'acreditar-se mi~iançant presentació de documen
tació original o fotocòpia degudament compulsada.

a) Formar part d'alguna agrupació musical.
b) Estar en possessió d'un títol professional o acrediar una evident formació musical.

En funció del nombre d'instàncies presentades podran incloure's inscvrtipcions que no reunisquen les condicions
assenyalades anteriorment sempre que no sé supere el nombre d'assistents fixat a la base tercra j acredite el s01.1ici
tant la seua formació musical.
2.- A més de les certificacions que acrediten les circumstàncies contingudes en el punt anterior els aspirants hauran
d'adjuntar a la instància, currículum i quants elements complementaris (original i còpia) consideren d'interés i acre
diten la formació musical del so1.1icitant.
3.- El nombre màxim d'assistents serà de 50a alumnes què es distribuiran en dues modalitats:

a) Actius: assistència a les classes teòriques i participació en les pràctiques de direcció, el nombre màxim no
podra ser superior a 30 alumnes.

b) Oients: assistència a les classes teòriques i pràctiques.
Es pressuposa en amdos casos la participació imprescindible, voluntària i generosa del crsullista com músic a la
banda del curs, en el cas de ser instrumentista.
La selecció dels participants, en el cas que el nombre de sol. licituds fos superior al nombre d'alumnes fixats en el
primer paràgraf de la base 3, s'efecturà per una comissió designada a l'efecte pel President de la Diputació entre
persones de reconegut prestigi a l'àmbit de la música.
La condició d'actius o oients s'efecturà pel Director del curs.
4.- El curs es realitzarà en un municipi de la província de Castelló el proper mes de setembre j. tindrà una durada de
quaranta hores.
A l'acabament del curs es realitzarà un concert de cloenda.
5.- Els drets de matrícula i inscripció i ensenyament seran de 5000 pessetes.
6.- El tennini d'inscripció començarà a partir del següent al de la pubicació de les presents bases en el Butlleti
Oficial de la Província, i acabarà el proper 30 de juny.
Les sol.licituds hauràn de presentar-se en el Registre General de la Diputació Provincial de Castelló o bé s'hauran
d'enviar per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i hauran d'acompanyar-se del resguard acredita
tiu d'abonament dels drets assenyalats a la base 5, en el compte 7600010-25708 que aquesta Diputació té obert en
el Banc de Sabadell, ci Tarragona 3 de Castelló, entitat 0081, oficina 0201. Si el pagament es va fer per mitjançant
gir postal o telegràfic s'haurà de consignar el número de gir.
Així mateix, podran presentar-se a les oficines d'assistència a Municipis de Morella (ci San Julian, 52 - 12300
Morella), Traiguera (ci Ancha, 11- !2330 Triguera), Benassal (pI. Don Blasco, 21 - 12160 Benassal), Onda (pI.
Espanya, 20 - 12200 Onda), Montanejos (pI. Espanya, 15 - 12448 Montanejos), Sogorb (ci Romualda Amigó, 6
12400 Sogorb).
7.- A l'acabament del curs, prèvia sol.1icitud dels interessats, s'entregarà un certificat d'aprofitament a tots aquells
alumnes que hagen seguit el curs complet.
8.- Els interessats podran obtindre model d'instància a l'àrea de Cultura de la Diputació de Castelló. l'

9.- En el cas que per raons de força major no es pugúes celebrar el curs en el proper més de setembre la Excma.
Diputació Provincial de Castelló es reserva la possibilitat de modificar les dates de realització d'aquest IX curs. I
10.- La preentació de la instància suposa l'acceptació de les condicions establertes en les presents baseS'=J.

Castelló, a 24 de febrer de 1998.- EL PRESIDENT, Carlos Fabra Carreras.- EL SECRETARI GENERAL,
Manuel Marín Herrera. 979



Fer i desfer

El mussol fillS ara creia que aquesta.
mania de fer lllla cosa per desfer-la
immediatament només la tenien en

exclusivitat aquells éssers humans enca
rregats dels afers públics, per això de que
com res els costava a les seues butxaques,
podien permetre desfer, trencar, malbara
tar,etc sense cap mirament lllla obra nova
de trinca només per motius de manca de
planificació i previsió prèvia.

El mussol, com molts éssers hmnans
ciutadans, té ben present a la seua memò
ria les accions de malbaratament de recu
sos que fan les companyies elèctliques,
les d'aigua, les telefòniques, etc i fins i tot
la brigada de manteniment municipal, etc
ja que quan sols acabada una obra, més o
menys important, apareixen de sobte al
cap de pocs dies per trencar alguna peça
de la mateixa amb la justificació de passar
un fil elèctJic a l'altre costat de carrer,
posar llll nou comptador d'aigua, etc.

El mussol però fins ara no havia obser
vat com els éssers hmnans de caire pJivat
també patien d'aquesta caractel1stica de
fer les coses sense cap mínima previsió i

per tant també els toca desfer el camí
caminat per refer alf,'l:ma part de les seues
obres.

El mussol voldria posar un exemple
per reafinnar aquesta impressió de desga
vellament mental que tenen els éssers
hmnans d'aquestes terres a l'hora d'emprar
una mica el seu cap per evitar el malbara
tament dels estalvis en actuacions que
amb una mica d'enteniment s'hagueren
pogut fer millor sense tornar-les a tJ"encar
i sobretot sense donar la impressió de pro
visionalitat tant caracteristic dels humans.

El mussol vol posar com exemple fla
grant de malbaratament privat la nova
obra realitzada a la unitat d'execució vora
La Salle, on fa uns quants anys s'hi van
fer les infi-astJ"uctures bàsiques: faroles,
casetes transformadors, zona verda cen
tral, font publica, etc, i sobretot les vore
res que entrecreuaven aquest indret per
unir els carrers de delimitació de la mutat,
malgrat que la connexió de la zona central
amb el caner principal no s'hi va fer segu
rament per motius especulatius.

El mussol voldria incidir que des de la

seua execució, aquest indret quasi al bell
mig de la ciutat sempre ha donat una
impressió de total abandonament, tret per
als grups d'éssers joves que aprofitaven
bancs i les cases velles per reunir-se en
bandes locals, així els arbres han mOli, la
brutícia s'ha acumulat, les cases han pas
sat a fonnar part de l'art modern, etc.

El mussol però ha comprovat com la
bojeria de desfer elja construït, també ara
l'han patida els promotors trencant vore
res, casetes dels comptadors de llum,
faroles, etc només per instal.lar les seues
grues i sobretot per aprofitar l'espai públic
destinat a vorera per fer un aparcament
subtelTmu més grml i aleshores treme mes
rendiiment del projecte.

El mussol dificilment entendrà aquesta
manca de voluntat de preveure les coses
que tenen els éssers hmnans, i que de
vegades els fa fer moltes coses per netejm"
superficialment la cara però després els hi
cal modificar perquè els seus nous projec
tes no s'adapten a allò que inicialment
havien previst.
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NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a LA 1;4<- k g~ó. per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) prOlTogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicm"ló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària

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

Signatura:

BANC/CAIXA

ADREÇA

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

Control Compte número

de 199

CP

)

)

Senyors: els dema~o que, fins a una nova o~"dre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de Benicarló per l'im-

port de subscnpclO a LI. 1;4<- k g~. .

Signatura: d de 199
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Inauguració de la Biblioteca de la Mar

4 NMJACClÒ

E
l passat dissabte, dia II està dirigida per objectors de
de juliol, es va inaugurar consciència, els quals tenen a la
una nova edició de la disposició de tothom la premsa

Biblioteca de la Mar a de cada dia, és a dir diaris tant
Benicarló. generals com espOltius, i revis-

Com tots coneixem, aquesta tes de caire setmanal, tant de les
iniciativa de l'Organisme nostres comarques com d'altres
Autònom de Cultura consisteix comunitats autònomes de l'estat
a poder oferir, al turista o visi- espanyol. A més a més, un es ro

tant de la nostra platja del pot fer soci i endur-se qualsevol
Morrongo, un servei de lectura llibre dels disponibles.
gratuït. L'horari de la biblioteca és

La Biblioteca de la Mar està de dilluns a dissabte des de les
situada a la plaça que enllaça 1Ih fins a les 13h pel matL i de
amb la platja del Monongo, i l7h a 20h de vesprada.

Aprovada la nova
Llei d'Objecció de Consciència

.f6 ASSOCIACIÓ CULTURAL GERlvfANJA DE JOVES 'EL PUIG'

El passat dia 7 de juliol es va publi
car la nova Llei d'Objecció de
Consciència, llei que es va aprovar

per les Corts el passat mes a proposta del
grup català. La nova llei incorpora una
sèrie d'avantage com són:

- És retroactiva, en tant que és favora
ble per als objectors, acwtant el període
obligatori de Prestació Social
Substitutòria (PSS) a nou mesos i el seu
àmbit és extensible a tots els objectors en
actiu, de manera que el dia 27 de juny qui
haja fet ja els nou mesos quedarà exempt
de continuar amb el servei.

- Escurça el període d'espera de cinc a
tres anys, de manera que si des de que has
demanat incorporar-te a la PSS no reps la
destinaCió de l'Administració (en aquest
cas del Ministeri de Justícia) en tres anys,
ja no has de realitzar la prestació.

- Preveu poder demanar la condició
d'objector de consciència una vegada
t'han sOltejat, condició que.. abans no
existia.

Per a obtenir més informació els inte
resats poden adreçar-se a la Germania de
Joves 'El Puig', on infonnarem de tot allò
que el jove desitge.

ASSOCIACiÓ CUtTURAL

GERMANIA DE JOVES
1IEl PUIG"
Fumet Brero, 7, Zil

La Gcrmania sempre treballa per als joves dc'
Benicarló

RESTAURANT

Olor.: ife,1'01(/ Caó'tdt lI/Iol
Ctra. La S6nia, KIll. 2 - Tel. 57 32 24

li"..~~,....,..~~
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Vacances des del 20 de juliol fins al 5 d'agost
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La Unió fa balanç de la campanya citrícola 97/98

~ UNIÓ DE LLAURADORS l RAA2ADERS - COAG DEL MAESTRAT

el setmanari

que més parla

Tel.: 964 472106
móvil 929 654916

Pedro Sanmartín Urchaga

MÉDICO

agricultors valencians disposen de tot el
assessorament necessari abans i després
de vendre la seua collita.

L'organització del sector és lUl altre
dels aspectes que més preocupa a la
Comissió Citrícola de la Unió de
Llamadors de cara a la pròxima campan
ya. Amb l'aprovació de l'OCM de fruites
i hOlialisses les Organitzacions de
Productors passen a ser els receptors de
les ajudes provinents de la Unió Emopea
per a la retirada i industralització, i en
part també per a modernitzar les nostres
estructmes comercials i productives.

Si vols tindre veu compra-te-la!

~V~kE~

CI Alemanys, 10-1°-1" Benicm'ló (Castelló)
Horarios:

Lunes, Miercoles y Viernes de 15:30h a 1830h
Martes y Jueves de 9:00h a 1130h

La Unió dc L1auradol's i Ramadcrs - COAG vol millorar scmprc any "cra any

que, si bé és millorable, es tracta d'un
punt de pmiida important per canalitzar
les relacions entre productor i comerç.

Amb este motiu la Comissió Cit:rícola
de la Unió de Llamadors ha acordat ini
ciar una campanya illfonnativa entre els
agricultors valencians per a fomentar
l'ús del contracte, que consistirà en la
realització d'una sèrie de xeJTades per
totes les poblacions citrícoles i la posada
en mmxa d'un telèfon de consulta i aten
ció jmidica gratuïta, denominat
Telecontracte, en qualsevol de les 3 pro
víncies del País Valencià per tal que els

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA
• Fotocòpies i còpies de planols
• Enquadernacions de tot tipus
• Papereria i material d'oficina
• Llibres de text

NOUS SERVEIS
• ImprelI!ta ràpida • Digitalització d'imatges
• Servei de fax • Material de reprografia

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N.aVA ~DREÇA

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

L
a Comissió Citrícola de la Unió
de Llamadors, formada per pro
ductors de totes les comarques

citrícoles del País Valencià, va efectuar
un balanç de la campanya citrícola 97/98
i va analitzar les prespectives de la prò
xuna.

El resultat de la passada campanya no
podia ser més negatiu globalment ajudi
ci de la Unió per als productors de cítrics
valencians que han vist com de forma
general, i tot i l'increment de la collita,
els preus s'han reduït un 40% respecte a
l'anterior i en molts dels casos els ingre
sos s'han .situat per baix dels costos de
producció.

La Comissió Citrícola considera que a
pesar d'aconseguir la xifra històrica
d'exportació de 3.100.000 tones de
cítrics, aquest valor econòmic no aJTiba
al 11amador, darrer obstacle de la cadena
citrícola, el qual comprova com els seus
ingressos descendeixen alarmantment
campanya rere campanya.

Per a la Comissió citrícola de la Unió
lm dels aspectes positius de la recent
ment finalitzada campanya, encara que
començarà la seua tasca al llarg de la
pròxima, és l'acord consensuat per tots
els estaments del sector citticola per a
establir un contracte de compravenda



Festival de Bandes de Música
J?'JJ MIN1SnUL

E
s va celebrar a 'la plaça de
l'Ajuntament el 9é
Festival de Bandes

Organitzat per la Societat
Musical dins del programa
Benicarló a la fresca. Una gran
quantitat de gent, més de 600
persones segons els organitza
dors, va anar omplin les cadires
del recinte ajm·dinat.

Va començar el concert la
Banda A1tística Nulense amb un
pasdoble, "Caner Major " de
R.Talens i a continuació "La
Boda de Luis Alonso" de
G.Gimenez i "Chess" selecció
musical de la pel.lícula de
UAnderson. El seu director,
Miguel Castillo, és un dels vete
rans de la província i condueix
amb molta eficàcia la Banda de
Nules que sempre ha estat de les
capdavanteres de la Plana.

La segona Banda va ser la
Unió Musical de Tanagona.
Jove formació, des de la seva
fundació i també en edat, carac
terística aquesta de totes les
bandes. Va interpretar el pasdo
ble "Tercio de quites" de Talens
i "Ciclo de Rios" de
A.Malando, fmalitzant amb
"L'Obeltura Festiva" de D.
Shostakovich. Gran agilitat en
el desenvolupament de les
obres, que sota la direcció de

Joan Carles Jordà Escrivà, ha
ficat en pocs anys a la Banda de
Tanagona en lm nivell molt
apreciable i que demostra que
l'afició bandística també puja
per al nord, cada vegada amb
més iniciativa i rigor musical.
Caldrà tenir en compte a les
bandes catalanes dins de pocs
anys.

La Orchestre Harmonie
Municipale de Bergerac
(França) sota la direcció de
Julio Prieto, va canviar el rumb
del festival, amb la introducció
d'un estil més treballat en les
seccions de fusta, però amb una
precisió molt eloqüent, gran
domini dels instruments i amb
lm repertori basat en la lÚ·ica.
Aquesta banda venia del
Certamen Intemacional de
Bandes de València, on va
actuar la mateixa setmana, ja
que es notava la bona prepm'a
ció. El duo de flautes, l'obra per
a clarinet, i la resta d'obres per a
tenor i soprano, va demostrar
una gran elegància especialment
quant lajove arpista, va realitzar
un magistral acompanyament en
una de les obres. La Banda de
Música Ciutat de Benicarló va
pujar a l'escenm'i quasi a les 10
de la nit, quan la plaça de
l'Ajuntament estava en el seu
millor moment de públic.
"Cançons de mare" de R.Talens,

un dels autors preferits de la nit,
i "Diagram" de Waignein, van
ser interpretades amb moltes
ganes per pmt dels músics de
Benicarló; molta agilitat en els
canvis de ritme, precisió, deci
sió i segmetat en Ies entrades
dels diversos solistes, en con
junt molt identificats amb la
batuta, fica de relleu que la
Banda treballa i de valent, supe
rant la crisi d'ara fa un any i
ficant-se cara a la temporada
d'estiu amb un bon moment de
preparació. Les obres molt dis
tintes una de l'altTa; les
"Cançons de mare" mnb uns
passatges clàssics de regust
valencià però instrumentats amb
gran riquesa de variants com es
l'estil de Talens i mTibant als
efectes d'lma quasi rapsòdia.
"Diagram" obra de complicada
execució, ja la porta la banda en

repertori des del Cicle de
Prim~vera, molt espectaculm' en
el ritme i percussions potser va
ser la millor interpretació fins el
moment. Pablo Anglés li va
saber 1Taure molt de suc a la, .

iJ1tepretació, rebent llargs aplau
diments del públic.

Prèviament al concelt va hi
hame una desfilada pels ca.nèrs
cèntrics amb les bandes, per cert
totes de blanc, ja que la de
Benicarló va estrenar nova
camisa. Es una llàstima que les
p01tes principals de la Casa de
la Vila no foren obeltes com
altres anys, per a poder anibar a
la plaça. Si no es pot ensenyar
als forasters i estrangers allò
que més apreciem i tenim de
poc valdrà fer campanyes turís
tiques "a la fi·esca".

La Germania i la problemàtica dels joves a Benicarló
J6 ASSOCIACJ(} CULTURAL GERA;JANIA DE JOVES 'EL PUJG'

Els valencians encarem una recta que ens
durà, cap a l'estiu de 1999, a unes con
vocatòries electorals on haurem de triar

els nostres representants polítics als ajunta
ments, a les COIts Valencianes i al Parlament
Europeu.

Tan sols un any de camí per arribar a una
convocatòria electoral de gran importància. És

necessari que els ciutadans en general i les enti
tats cíviques en pmticulàr, 'aprofitem per robar
los als polítics ~ri poc déf seu protagonisme,
reivindicant què volem, quines necessitats
tenim.

Que la nostra veu quede reflectida de mane
ra cima i vinculant en els programes polítics
dels pmtits.

' .. La Geny¡ania està convençuda de la
impodànCia d'accions com aquestes i per això
una comissió interna redactm'à ún documen~ el
contingut del qual versarà sobre les necessiü\ts
dels joves benicarlandos en diversos àmbits:
oci, cultura, ocupació, ... que es presentm:à a' tots
els grups polítics municipals, intentant el seu
màxim compromís amb els seus continguts.

estudio .r -- _... ~
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Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda
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Clàssica de Natació Peníscola Benicarló,

.....,

~ REDACCIÓ

PARTICIPANTS:

S
'estableix un màxim de 3 partici
pants per Club. Aquesta prova està
inclosa dins del Circuit Nacional de

Llarga Distància.
o L'Organització podrà convidar a tots

els nadadors que considere 0POltÚ.
o Tots el nadadors hauran d'estar en

possessió de la llicència Federativa
Nacional o simplement amb la llicència
Fedrativa TeITitorial c01Tesponent.

o Per als nadadors que desitgen accedir
al Ranking Nacional de Llarga distància,
serà condició indispensable tenir en vigor
la llicència de la R.F.E.N. i presentar-ne
una còpia en el moment de la inscripció.

o Serà obligatori l'ús de casquets de
colors vius, donats pel Club.

INSCRIPCIONS: .
Club Natació Benicarló
Av. Papa Luna (Pda. Solaes 56)
12580 Benicarló
Telèfons: 96447 33 93 i 964 47 28 95
Fax: 964 467144
Les inscripcions hauran d'estar en pos

sessió del Club abans del dia 28/07/98 a
les 20 hores.

Els nadadors hauran de facilitar telèfon
de contacte en el moment de la inscripció.

HORARI: Concentració de partici
pants a les 7 hores en la Llotja de
Benicarló, per a passar la revisió mèdica i
posterior trasllat al Port de Peniscola.

o Eixida: Port de Peniscola.
o Arribada: Platja del MOITongo de

Benicarló.
Els primers a les llh aproximadament.
DISTÀNCIA: 8500 metres.
SENYALITZACIÓ: El reco1Te¡"rut

estarà senyalitzat per boies, que els nada
dors hauran de passar sempre per la patt
del terra.

DESQUALIFICACIONS: Serà
motiu de desqualificació les següents cau
ses:

o Ser remolcat per alguna embarcació.
o No fer el reconegut complet.
o Molestat· els altres nadadors.
o Pujar a les embat·cacions.
o Usar instruments i objectes que faci

liten la flotabilitat, així com vestimentes
de neopré.

CATEGORIES:
Única masculina i femenina.
CLASIFICACIONS:
S'establiran segons l'ordre d'atTibada.
Per als nadadors que patticipen en el

Ranking Nacional de Llarga Distància,
s'estableix la puntuació que determina la
Norma de la RFEN.

TROFEUS I PREMIS:
Trofeu a cadascú dels 3 primers classi

ficats de cada categoria.
Diploma i trofeu acreditatiu a cadascú

dels participants que terminen la prova.
L'entrega es realitzarà als Jardins del
Pat'ador de Turisme de Benicarló.

Campanya de captació de jugadors del CF Benihort
~ KO,SECKI .MATEU

El CF Benihortja prepara la pròxi
ma catl1panya 98/99. El membres
de la junta directiva de l'entitat

que treballa pel futbol base de Benicarló
han preparat la catl1panya ¡Apunta't al
CF Benihort!

Les categories per a la temporada
vinent són les de Benjamí (nascuts als
anys 1989, 1990 i 1991);Aleví (nascuts

als anys 1987 i 1988); Infantil (nascuts
als anys 1985 i 1986); i Cadet (nascuts
als anys 1993 i 1984).

Les insclipcions per a poder formar
part del CF Benihort poden fer-se des del
pròxim dia 3 d'agost, i fins al 7 d'agost.
L'horari per a les incripcions serà des de
les 18:30 hores fms a les 20:00 hores de
la vesprada a les Pistes d'Atletisme (a la
partida Povet de Benicat'ló).

La quota d'inscripció serà de 3.000
pessetes per a totes les categories, les
quals S'hatl de pagat' al moment d'in
criure al xiquet. A més, els jugadors
federats pagaratl quotes tIimestrals.

Esperem que aquesta campanya tin
gue la recompensa que es mereix tota
eixa gent que, simbòlicatnent, tI'eballa
per a creat' pedrera dins del nostre futbol.

•
Pr«:>d..c'tos «:>fici.a.Ies Ii.ce..ci.a.d«:>s

Los articulos, la l'opa y mucho mas de tus Clubs favoritos, i ademas deseuentos a peñas
e/ Crist de la Mar, 25 12580 Benicarló (Castelló) Tel/Fax: 964474094

L~ lie~ J.e
Ee"""~~~",,l,¿

la publicitat
més directa

ràpida i barata
Comprova-ho!!
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Forofos FS continua intractable després de cinc jornades

5-JO
6-6
8-4
7-0

Màxims Golejadors:
I - R.Drago (C.Benivin) 10 gols
2 - J.J.Parra (füRüFüS) 9 "
3 - J.M.Valera (FüROFüS) 8
4 - A.Rodríguez (M.Alcalà) 8
5 - M.MilJan (M.Alcalà) 8
6 - V.Vinuesa (Mobles B3) 8
7 - J.A.Salvador (C.Benivin) 7
8 - R.Martíne~ (N.lnfonne) 7

JÓJ KOSECKl MATEU

E
l Tomeig Open Estiu' 98 de Futbol
Sala continua amb la tàse regular
en la qual es decidiran les places

per a disputar els quarts de final d'aques
ta competició.

Fins al tancament de l'edició s'han
disputat tres jornades més, és a dir, fins a
la cinquena jomada, de les quals podem
destacar que l'equip del FOROFOS FS
continua intractable davant els seus
rivals. Els jugadors d'aquest equip han
aconseguit cinc victòries en cinc partits
disputats. També destaca l'equip d'Auto
Valle, els quals compten únicament amb
una deITOta, i per això s'han situat segons
en solitari_

L'emoció continua cada nit, des de les
21 :00 hores i fms a les 00:00 hores, a la

pistad de futbol Sala del Passeig Marítim
de Benicarló. Fins ara les classificacions
són les següents:

Resultats: Jornada-3
Novo Informo - Mobles B3 2-6
M.Alcalà - Penya Goiko 4-2
FüRüFüS - Auto Valle 5-3
Cons.Benivin - P.Elias Moya 9-3

Jornada-4
Novo Infonno - Cons.Benivin
Auto Valle - Penya Goiko
FüRüFüS - Mobles B3
M.Alcalà - P.Elias Moya

Jornada-5

Penya Goiko - Mobles B3 5-5
M.Alcalà - Auto Valle 2-6
FüRüFüS - Cons.Benivin 5-3
Novo InfOl1TIO - P.Elias Moya 3-7

Classificació:
1- FOROFOS
2 - A.Valle
3 - M.Alcalà
4 - Mobles B3
5 - Cons.Benivin
6 - Penya Goiko
7 - Novo lJlformo
8 - P.Elias Moya

15 punts
12
9
8
7
4
3
o

Josep Manuel Pellicer durant la cursa del IV Enduro de Sant Mateu

JÓJ SUSANNA ANOLÉS

J.M.Pellicer i el Moto Club
Benicarló més imparables

El Moto Club Benicarló i, molt
especialment, el seu representant
més destacat: Josep Manuel

Pellicer, continuen a plena fonna.

Al IV Enduro de Sant
Mateu es va demostrar que
Benicarló està a la vanguàr
dia del motociclisme; ja no
tan sols a nivell comarcal,
també al territorial i, fins i
tot, al d'Espanya

Al IV Enduro de Sant Mateu, celebrat
el passat diumenge 28 de juny, es va
demostnlr que Benicarló està a la van
guàrdia del motociclisme; ja no tan sols a
nivell comarcal, també al tenitorial i, fins
i tot, al d'Espanya. Però anem per palis, a
Sant Mateu el pilot Felipe Senar va guan
yar a la categoria sènior B i el debutant
Baltasar ZOlTilla va ocupar una molts

bona tercera posició final.
A Sant Mateu també va part:Jclpar

J.M.Pellicer que tornava a guanyar en la
seua categoria, assegurant-se d'aquesta
manera la primera posició en el
Campionat TeITitorial d'Endmo a la cate
goria sènior B.

Pellicer també es va emporta¡-, al mes
de maig, la prova puntuable per al
TenitOlial que va tindre lloc a Baños en la
categoria sènior A; però la fita que cal
més destaca¡" és la que va conquerir dmant
els dies 13 i 14 de juny a Valverde del
Camino (Huelva) on se celebrava una

prova plmtuable per al Cmnpionat
d'Espanya i on, el benicarlando, va acon
seguir munta¡" al lloc més alt del podi, d'a
questa manera, en Pellicer continua molt
més imparable i només espera que, de
cara a la recta final del Campionat, no el
molesten ni les lesions ni les ava¡"ies
imprevistes, per això la concent:J"ació,
segons ens assenyalava, és tant important.
De moment ocupa _el primer lloc de la
classificació provisional.
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Armageddon
El passat dimarts, convidat per ser abo

nat a Canal Plus, vaig assistir a la preestre
na d'Armageddon. La pelicuI.la analitza la
reaccio de la civitzacio humana quan es
troba en situacio de perill per culpa d'un
meteorit. Jo, en canvi, penso que hi ha --
coses pitjors.

A mb motiu del 50° aniversari de la Declaracio dels
Drets Humans, entitats espOltives de tots els ambits
de Catalunya han construït el Comite de L'EspOlt

Catahí pels Drets Humans, convençuts (diuen) de la necessa
ria inte¡''Tacio de l'esport amb els Drets Hmnans, per contTi
buir a fer una societat mes justa i mes humana a partir de la
practica espOltiva.

Expliquen que no volen amagar que
la creixent presencia de la violen
cia, el dopatge i el mercantilis
me en l'ambit espOltiu son
elemnts contraris als Drets
Hmnans i provoquen dina
miques socials que sub
velteixen els valors de
l'esport.

Impressionat. Mentre
uns es preocupen del risc
de veme com la nostra
civilitzacio desapareix per
culpa d'ml meteorit, uns
altres posen els peus a terra i
tracten de millorar la societat amb
iniciatives concretes. Menys emo
cionants que un meteorit pero mes realis
tes.

El seu manifest diu aixi:

..

' ..

PRIMER: Que la promocio conjlmta de r espOlt i els Drets
Humans es un factor de millora personal, de progres social i,
a la vegada, de renovacio i millora de r espOlt.

SEGON: Que els valors de la practica esportiva constihlei
xen un marc educatiu i pegadogic per a la defensa i la pro

mocio dels Drets Humans.

TERCER: Que, com a adherent de la cam
panya, el signant hama de promome la

realitat dels Drets Hmnans en la practi
ca espOltiva, la difusio del lema "

L'Esport i els Drets Humans per a
tothom" i el gest espOltiu de la
trena de mans.

QUART: Que tot espOltista te deu
res envers la comunitat, ja que en
aquesta hi pot desenvolupar lliure
ment la seua personalitat. Amb

aquest esperit es promoma el reco
neiximent mnversal del dret a lésPOlt

com a contribucio especifica per fer una
societat mes capacitada per afi'ontar els rep

tes de tercer mil.leni: la pau entre els pobles,
l'equilibri ecologic i el ple reconeiximent del s

Drets Humans.

Sense cap excepcio.

, . -.: ",,:-,. ..';.. . . . <.. . .0 • •
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ACTIVITATS

Organitzada per la Junta Local Fallera

Exposició d'Indunrentària Valenciana
Des del divendres 17 fins al diumenge 19 de juliol a la

Sala d'Exposicions de la Caixa Rural de Benicarló

Dissabte 18 de juliol
Organitzat per la regidoria
de Festes dins de Benicarló
a la Fresca, Audició del grup
de metall de la Banda de
Música Ciutat de Benicarló.
Lloc: Plaça sant Joan.
Hora: 20:00 hores.
Dilluns 20 de juliol
Organitzat per la regidoria
de Benestar Social, dins de
la VI Campanya de Prevenció
de Drogodependències,
xerrada 'La realitat de la dro
godependència des del punt
de vista dels afectats', a
càrrec del Grup de Voluntaris
de Càritas en el Projecte
Amigó.
Hora: 17:00 hores.
A l'Emissora Local de
Benicarló, 107.3 FM.

Dimecres 22 de juliol
Organitzat per la regidoria
de Benestar Social, dins de

la VI Campanya de Prevenció
de Drogodependències,
xerrada sobre drogode-
pendències.
Hora: 17:00 hores.
A l'Emissora Local de
Benicarló, 107.3 FM..

Dissabte 25 de juliol
Organitzat per la Societat
Musical Ciutat de
Benicarló, Audició de les
peces composades pels asis
tenst al curs Harmonia 98;
grup de Percussió de la
Societat Musical Ciutat de
Benicarló; i de la Banda
Juvenil de la societat benicar
landa.
Lloc: Plaça sant Joan.
Hora: 20:00 hores.

Cartell de Benicarló a la Fresca, un dels Inogrames
d'activitats més iml)Ortants de !'estiu

Armageddon,una nova de meteorits, aquesta vegada amb Bruce Willis.
Al caer el sol, un planté dels millors actors i actrius que podem veure. Newrnan, Sharandon, Hackman

~E REDACCiÓ

Armageddon, un meteorit del
tamany enorme (com l'estat de
Texas) amenaça la Terra. El salvador
de tots nosaltres, HanyStamper,
interpretat per Bruce Wi1Iis, ha de ser
l'encarregat de dur a bon termini la
missió de salvar la Terra. Amb una
bona dosi d'efectes especials, !1ervis
i suor de la bona, se'ns presebÚl
aquesta nova pel lieula catastrofista
que espera fer unes suculentes taqui
lles als nostres cinemes.

Al caer el sol, una gran actriu i dos
grans actors ens mostren aquesta i

història de suspens, en la qual tots
farien qualsevol cosa per an10r. Feia
temps que no es passava un film d'a-

"questes característiques. Amb el bon '
regust de les grans estrelles. ;:=========::;T:::::::::=='=='========:

Al caer el sol



EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

la fórmula de l'èxit

Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de divendres 17 a dilluns 20 de julio

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb [1]1 DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ

VINARÒS

el••1. ~1.lh\\A C:OLISEUM

consulteu horaris

consulteu horaris

AL CAER EL SOL

Paul Newman

ARMAGEDDON

Bruce Willis

ARMAGEDDON

Bruce Willis

TANCAT PER VACANCES
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